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Making a Meal: Preparing the Fish and Galangal 

 
Vietnamese Transcription: 

Bạn: Tớ nghĩ một củ tỏi là đủ rồi. 

Giọng nói: À, bạn nấu mấy con cá vậy? Mà bạn nấu cá gì vậy?  

Bạn: Tớ nấu cá này gọi là cá chép. Tớ nấu cái này chỉ là một khúc – [một] phần – đuôi, từ trên 
giữa bụng xuống đến phần đuôi. 

Giọng nói: Có phải đấy là chỗ thịt săn chắc nhất không?  

Bạn: Vâng, tớ cũng nghĩ đấy – mọi người cũng bảo đấy – là chỗ thịt săn chắc nhất. Còn… canh 
cá thì người ta hay nấu đầu; còn kho cá thì người ta hay nấu phần có nhiều thịt.  

Giọng nói: Tại sao ăn canh cá lại phải nấu đầu nhỉ? Có phải chỗ đấy nhiều mỡ không?  

Bạn: Tớ cũng không rõ tại sao người – tại sao lại – tại sao mọi người lại hay nấu canh cá là nấu 
đầu. Nhưng mà tớ hay là thấy mọi người nấu bằng đầu và đuôi. Nấu cơm là… Nấu cơm là 
[dùng] các cái phần khác. Đây là riềng. Riềng mua về thì phải rửa đi.  

Giọng nói: Cách rửa [là] thế nào? Có cái gì khác so với tỏi với hành không?  

Bạn: Tỏi với hành thì bạn không phải rửa. Bạn chỉ phải rửa riềng với gừng thôi. Nói chung là 
rửa thì bạn cũng cố gắng rửa cho sạch, cho hết bụi đất, tại vì riềng với gừng là… là loại – một 
loại củ nằm ở dưới đất. Thế nên là nó sẽ rất có… chú  ý rửa – các nhánh của nó thì cũng rất là 
nhiều đất. Thì bạn phải rửa kĩ. 

[Rửa riềng] 

Thế này là được rồi.  

Giọng nói: Woa, cứng thật. 

Bạn: Riềng này nhé [thì] rất là cứng. Vì vậy khi ấy [cắt] thì bạn cũng phải cẩn thận. Nếu còn rất 
nhiều thứ thì rửa. Bạn cũng phải cạo qua cái vỏ – lớp vỏ – này đi. Sau đó thì – riềng thì bạn sẽ 
thái nhỏ theo lát – thành lát.  

Giọng nói: Quay, quay lại đây. Quay lại đây thì tớ mới quay được.  

Chả nhìn thấy gì cả. Quay lại đây. 	

 

 

 



English Translation: 

Friend: I think one bulb of ginger is enough.  

Voice Ah, how much fish are you cooking? What kind of fish are you cooking?  

Friend: The kind of fish I am cooking here is carp. What I am cooking is just a section – [a] part 
– of the tail, from the fish’s belly to its tail.  

Voice Is that the place where the meat is firmest and tightest?  

Friend: Yes, I also think that – everyone also says that – is where the meat is firmest and 
tightest. For… For fish soup, people often cook the fish’s head; for fish stew, people often cook 
the section where there is most meat.  

Voice [I am wondering] why for fish soup [we have to] cook the head? Is it [because] that place 
has a lot of fat? 

Friend: I am not sure why people – why – why everyone often cooks the head when making fish 
soup. But I often see people use the head and the tail [to cook fish soup]. To cook the main 
course… To cook the main course, [people] use different parts [of the fish]. This is galangal root. 
Galangal root after purchased has to be washed.  

Voice How do you wash [galangal root]? Is there any difference from [washing] onions and 
garlic? 

Friend: You don’t wash garlic and onions. You only wash galangal root and ginger. In general, 
you try to wash it very thoroughly, to get rid of all the dirt and dust, because galangal root and 
ginger are… are kind – a kind of bulbs buried under the ground. Therefore, they have a lot… 
wash carefully – their branches have a lot of dirt. So you have to wash very thoroughly. [Wash 
the galangal root] Like this is good. 

Voice Wow, how hard! 

Friend: This kind of galangal root is very hard. Therefore, when you do [cut] it, you have to be 
careful. If there is still a lot [of dirt], then [you have to] wash [it again]. You also have to scrape 
the skin – this layer of skin – off. After that, you will slice the galangal root.  

Voice Turn, turn this way. I can only film if you turn this way. [I] can’t see anything. Turn this 
way.  
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