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Making a Meal: Cooking Rice 

 
Vietnamese Transcription: 

Bạn: Nhà mình chỉ có ba người thì nên mình sẽ nấu hai bữa cơm. 

Giọng nói: Đây là gạo gì đấy ạ? 

Bạn: Đây là gạo tẻ. [Nếu] tớ không nhầm thì đây là gạo Tám Nàng Hương. 

Giọng nói: Tám Nàng Hương có khác gì gạo thường không? 

Bạn: Gạo Tám thì nói chung là nó sẽ – khi nấu lên thì nó sẽ - thơm hơn. Đấy là mọi người bảo 
thế.  

Giọng nói: [thì thầm] Dẻo hơn. 

Bạn: Thơm hơn và dẻo hơn. Ăn thì – có vẻ là – cũng ngon hơn, tuy rằng giá cả hơi có đắt hơn so 
với gạo thường một tí.  

Giọng nói: Tiền nào của nấy. 

Bạn: Bây giờ thì tớ sẽ vo gạo.   

Giọng nói: Bạn… bạn vo gạo để làm gì? 

Bạn: Công đoạn vo gạo tớ nghĩ cũng chỉ là để – [là một] cách lấy cho sạch hạt gạo hơn thôi. Tại 
vì hạt gạo thì… Khi mà phơi – trong quá trình phơi thì nó [hạt gạo] cũng có nhiều bụi, thì chỉ cần 
vo qua để cho nó sạch gạo là được. Nhưng mà cũng không cần phải vo quá kĩ, tại vì như thế sẽ 
mất hết chất B1 ở trong gạo.  

Giọng nói: Bạn có thể chỉ cho mình cách… bao nhiêu nước bao nhiêu gạo là đủ không? 

Bạn: À… nói chung là chỉ cần xâm xấp nước và… Nếu mà hai bơ gạo thì mọi người vẫn – bố 
mẹ tớ vẫn hay dạy là cho nước vào khoảng tầm một đầu ngón tay – một đốt ngón tay. Đấy là vừa 
đủ. Nhưng mà gạo này thì nó cũng có hơi hút nước hơn gạo khác, [vì] thế nên là tớ cho hơi nhiều 
[nước] hơn.  

Giọng nói: Ôi, sao mà mình lại thấy nhà bạn có hai vòi nước vậy? 

Bạn: À, đây là chỉ là vòi nước để rửa rau và… rửa rau, rửa bát. Còn đây là vòi nước có lọc qua 
ô-zôn và có chiếu tia cực tím để loại bỏ vi khuẩn; và đây là nước uống ở nhà tớ. Đây, đây là… 
từng này gạo… và từng này nước là vừa. Và bây giờ tớ cũng chỉ cho vào nồi cơm điện thôi.  



English Translation: 

Friend: Since my family only has three people, I now cook for two meals. 

Voice: What kind of rice is that? 

Friend: This is long-grain rice. If I am not wrong, this is Tám Nàng Hương rice. 

Voice: Is Tám Nàng Hương different from normal rice? 

Friend: In general, Tám Nàng Hương – when cooked – gives off a better fragrance. That is what 
everyone says.  

Voice: [whispering] [It’s] more glutinous. 

Friend: More fragrant and more glutinous and more delicious. It also tastes – as it seems like – 
more delicious though it is a little more expensive than normal rice. 

Voice: It’s worth your salt. 

Friend: I now rinse the rice. 

Voice: You... Why do you rinse the rice? 

Friend: I think the step of rinsing the rice is merely to – [is a] way to help get rid of [any 
impurities], just to make the grains cleaner. Because the rice grain... When left to dry in the sun, 
it [the grain] gathers quite a bit of dust; therefore, I just need to give it a quick rinse to cleanse 
the rice. But I also do not need to rinse it very carefully, because then the rice will lose its 
vitamin B1 component.  

Voice: Can you show me the way to... how much water [and] how much rice is sufficient? 

Friend: Ah... generally speaking we need just a little more water than rice, and... For two cups of 
rice, people usually – my parents usually say to add water to a level of a finger knuckle above the 
rice. That much is just enough. But because this kind of rice [tends to] absorb more water than 
others, I will add a little more [water]. 

Voice: Oh, why does your kitchen have two water taps? 

Friend: Ah, this is the tap for rinsing vegetables and... rinsing vegetables, washing dishes. And 
here is the tap of the water that has been filtered through ozone and UV light to eliminate 
bacteria; so this is the drinking water for my family. Here, here is... this much of rice... and this 
much of water are enough. And I am now just putting it [the rice] in the rice cooker. 
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