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Cooks 4 U: 
Το Po’ Boys μαγειρεύει για εμάς το γιορτινό τραπέζι
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Ένας από τους προβληματισμούς των γιορτών είναι το τι θα πε-
ριλαμβάνει το τραπέζι για την οικογένεια και τους φίλους. Πρό-
κειται για ένα ερώτημα που πολλαπλασιάζει το άγχος μας, ειδικά 
αν σκεφτεί κανείς ότι ο χρόνος  προετοιμασίας ενός γεύματος 
περιορίζεται σημαντικά  λόγω των επαγγελματικών υποχρεώ-
σεων. Φέτος, αν και τα μέτρα κατά της  πανδημίας περιορίζουν  
δραματικά τον κύκλο των καλεσμένων, ο προβληματισμός πα-
ραμένει και γίνεται ακόμη πιο έντονος στην περίπτωση που δεν 
έχουμε ιδέα από μαγειρική.

Μια από τις λύσεις στο παραπάνω θέμα, που την ακολουθούσαν 
χιλιάδες άνθρωποι μέχρι πέρσι (κι εγώ ανάμεσά τους), το ρεβε-
γιόν σε κάποιο εστιατόριο. Με όλες τις επιχειρήσεις της εστίασης 
κλειστές όμως, η εορταστική έξοδος δε γίνεται να πραγματοποι-
ηθεί. Μην απελπίζεστε όμως. Λύσεις υπάρχουν και μια από αυ-
τές είναι το Cooks 4 U από το Po’ Boys, το φημισμένο BBQ joint 
του κέντρου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν 
από τρία χρόνια και πλέον είναι πιο επίκαιρη και ουσιαστική από 
ποτέ. Στις γιορτές που έρχονται, λοιπόν,  η ομάδα του Po’ Boys 
θα επιδιώξει να είναι παρών σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια 
και εορταστικό τραπέζι, για να υπενθυμίσει ότι το νόστιμο φαγη-
τό τώρα (περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν) και 
για πάντα, θα μας ενώνει αληθινά.

Το μόνο που έχει να κάνει κανείς είναι να πραγματοποιήσει ένα 
τηλεφώνημα και να διαλέξει ανάμεσα σε τρυφερό pulled pork, 
ζουμερό brisket, πεντανόστιμη γαλοπούλα φιλέτο και λαχτα-
ριστό χοιρινό λαιμό κατευθείαν από το περίφημο smoker του 
Po’Boys. Πιο συγκεκριμένα τα βήματα είναι τα παρακάτω:
• Καλούμε  το  210-32.34.672
• Επιλέγουμε τα κρέατα από το smoker, τη sauce, τα συνο-

δευτικά και τα γλυκά στις ποσότητες που επιθυμούμε

Και τελειώσαμε! Το εορταστικό μενού θα παραδοθεί σε ειδική 
συσκευασία σε συμφωνημένη ημέρα και ώρα στην πόρτα μας. 
Κατόπιν θα χρειαστούμε μόλις 20 λεπτά και μια κατσαρόλα για 
να προετοιμάσουμε (χωρίς κόπο) και να προσφέρουμε (με μπό-
λικη φροντίδα) στους δικούς μας νόστιμο, φρεσκομαγειρεμένο 
φαγητό ακριβώς όπως σερβίρεται στο Po’ Boys. Σημειώστε ότι 
το γεύμα μπορούμε να το διατηρήσουμε στο ψυγείο έως και 
για 2 ημέρες πριν κάνουμε την τελική προετοιμασία, ενώ το 
Po’Boys δίνει αναλυτικές οδηγίες για το «τελείωμα» όλων των 
πιάτων που μπορούμε να ακολουθήσουμε πολύ εύκολα. Αυτή 
την περίοδο αξίζει να επιλέξουμε να στηρίξουμε τα αγαπημένα 
μας εστιατόρια που μαγειρεύουν για εμάς και με αυτόν τον τρό-
πο μπορούν να είναι κοντά μας, από μακριά!


