Koláče & Koláčky

Svatební výslužky – ano či ne?
Chcete, aby si vaši hosté ze svatby něco milého odnesli?
Chcete jim výslužkou poděkovat za to, že byli hosty na vaší
svatbě? Chcete, aby na vaši svatbu rádi vzpomínali? Věříme,
že ať jim připravíte do výslužky cokoli, budou nadšeni.
Dříve svatební výslužka byla jakousi pozvánkou na svatbu.
Svatební koláčky se rozdávaly spolu s pozvánkou na svatbu
a vše se osobně roznášelo v rozmezí týdne až měsíce před
svatbou. Jedna z pověr byla, že svatební koláčky nemá péct
nevěsta, to, aby nebyla nouze v manželství a aby nebyly uplakané děti. Pečení se tak většinou věnovala maminka nevěsty,
třeba se sestrami, tetami a dalšími příbuznými.
Tento zvyk se drží spíše v menších městech, kde se na tradicích více lpí. Sejdou se rodiny snoubenců, několik dní se
peče a tím se i tmelí rodiny. Na svatbě pak mají hosté skvělé
domácí koláčky a zákusky, připravené jako výslužky v krabičkách. Ojediněle, ale přesto se i nyní, v tak uspěchané době,
rozdávají výslužky spolu s pozvánkou na svatbu. Je to výjimečné, ale je to moc hezký zvyk. A protože jsme všichni velmi
zaneprázdněni, je moc hezká kombinace moderního „save
the date“ (v elektronické formě zaslané datum svatby s velkým
předstihem) s tím, že pozvánka s výslužkou se předá osobně
později. Je to sice náročné na čas, ale osobitost pozvání je
neopakovatelná.
Ve druhé polovině minulého století se pak pozvánky na svatbu
(svatební oznámení) častěji posílaly poštou a výslužky pak na
hosty čekaly na svatební hostině. I v tom byl ale rozdíl. Dříve
se totiž balily zbytky jídel v závěru svatby a tyto VÝSLUŽKY
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se rozdávaly hostům při loučení po hostině. Ale i toto se lišilo kraj od kraje. Až později se začaly objevovat balíčky s výslužkou předem připravené pro každého hosta. Tyto výslužky
byly většinou krabičky se svatebními koláčky, někdy doplněné
o další sladké zákusky.
Ač se zdá, že ve výslužkách se nedá nic vymyslet, opak je
pravdou. Současné nevěsty jsou velmi kreativní, a tak se modernizaci a nápaditosti nevyhnuly ani výslužky. Současní svatební hosté dostávají mnohdy velmi zajímavé a vtipné dárky.
Ještě před přibližně 15 lety se výjimečně jako výslužka rozdávaly malé lahvičky s vínem s etiketou novomanželů. Dnes je to
již jakási běžná záležitost. Milé byly i malé čokolády s vlastním
obalem, většinou datem svatby a monogramy novomanželů.
Později se začaly objevovat magnety různých tvarů, tužky,
propisky, skleničky, pomády na rty, balíčky se speciálně namíchanou směsí čajů, kávy či koření, bločky, lahvičky s různými oleji, pálenkami atp., to vše s datem svatby a jmény (či
monogramy) novomanželů. Někdy si snoubenci dají tu práci, že výslužky a dárky pro hosty připravují zvláště pro muže,
a zvláště pro ženy. A často se nezapomíná ani na děti, které
jsou na svatbě přítomny. Ty pak mají své speciální balíčky, které obsahují drobné hračky. Je vlastně jedno, zda se výslužka
bude skládat z jídla nebo vymyslíte něco speciálního. Velikost
a nákladnost výslužek je zcela na vašich možnostech, čase
a kreativitě. Jistě se vaši hosté budou radovat a cenit si věcí,
ručně vyrobených a zabalených.
Držíme palce, ať se vám výběr povede.
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