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“Little Tiger” and Dog Meat 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Ở Việt Nam mình nghe nói có món rất đặc biệt, đó là món tiểu hổ và món 
thịt chó, bạn có thể kể về hai món này được không? 
 
Người được phỏng vấn: Mình không biết gì về hai món này, tức là mình có biết nó hiện diện 
nhưng mình chưa bao giờ có thể thử. 
 
Người phỏng vấn: Tức là bạn chưa bao giờ ăn hai món này? 
 
Người được phỏng vấn: Đúng thế.  
 
Người phỏng vấn: Thế bạn có ý định ăn trong tương lai không? 
 
Người được phỏng vấn: Không ạ. Bởi vì… bởi vì là thứ nhất là… nếu mà… bởi vì có thể là… 
cái này nó cũng hơi khác với người ở đây, nhưng mà đúng là tiểu hổ hay là thịt chó là thịt từ 
những con động vật mà mình rất là yêu quý, mình đã có một mối quan hệ khá là thân thiết với 
những con vật đấy, nên mình không muốn ăn những thứ như thế. Đặc biệt là khi mà cách chế 
biến, nếu mà mọi người đến Việt Nam hay là đến những hàng thịt chó thì sẽ thấy những cái con 
chó nó vẫn còn nguyên hình và rất là khó mà bỏ qua những cái như thế. 
 
Người phỏng vấn: Thế tại sao bạn nghĩ là những người khác vẫn ăn? 
 
Người được phỏng vấn: Bởi vì, có lẽ là, nó chỉ là vấn đề về niềm tin thôi. Có người tin như thế 
này, có người tin như thế kia. Có người không cảm thấy là họ làm như thế nghĩa là họ không đối 
xử tốt với những con vật đấy. 
 
Người phỏng vấn: Thế bạn nghĩ là những người đấy thì người ta… khi mà người ta đã ăn những 
sinh vật đấy thì người ta có kiểu yêu thương bọn nó không, hay người ta chỉ ăn để… chỉ để ăn 
thôi?  
 
Người được phỏng vấn: Nếu mà… nếu mà… nếu mà người ta nghĩ đến việc, tức là mình không 
nói những người ăn là những người ghét chó hay ghét mèo, nhưng mà có thể là họ không nghĩ 
đến việc là những con vật đó rất có thể là những con vật mình từng nuôi bị đi lạc hay thế nào 
đấy. Họ chỉ ăn thôi, họ ăn vì họ thấy nó ngon, vì họ thấy nó thỏa mãn một số thứ về… sự sung 
sướng trong họ.  
 
Người phỏng vấn: Thế món đấy… nhưng mà có phải là thật sự rất phổ biến ở Việt Nam không? 
 
Người được phỏng vấn: Rất là phổ biến, mình nghĩ thế. Tiểu hổ thì thực sự là mình chưa thấy, 
chưa thấy hàng nào, nhưng mà thịt chó thì mình thấy khá là nhiều hàng, bán ở khắp nơi, kể cả ở 
chợ.  
 



Người phỏng vấn: Xin hỏi bạn, bạn đã bao giờ ăn thịt chó chưa ạ?  
 
Người được phỏng vấn: Ừm mình đã ăn rồi.  
 
Người phỏng vấn: Như vậy là bạn có phải là người yêu chó không?  
 
Người được phỏng vấn: Mình rất yêu chó, nhưng cũng rất thích ăn thịt chó.  
 
Người phỏng vấn: Tại sao bạn là người yêu chó mà bạn lại rất thích ăn thịt chó? Bạn có thấy 
mâu thuẫn không?  
 
Người được phỏng vấn: Mình rất yêu chó nhưng mà thật sự là món thịt chó rất là quyến rũ, hấp 
dẫn. Ngày bé thì mình thường ăn thịt chó, nhưng mà sau lớp 6, sau khi lớp 6 xong là mình chứng 
kiến cảnh người ta giết một con chó trực tiếp thì mình đã rất là kinh hãi và từ đó trở đi mình đã 
không ăn thịt chó đến tận bây giờ.   
 
Người phỏng vấn: Như vậy là… chỉ vì là… vì bạn… tức là ngày bé thì bạn chưa bao giờ nhìn 
thấy… tức là hồi bé bạn có yêu chó không? 
 
Người được phỏng vấn: Có, tức là từ khi sinh ra mình đã có tình thương với cả cún rồi, những 
chú cún rồi.  
 
Người phỏng vấn: Nhưng mà… tức là nếu mà bạn… nếu mà giả sử như là bạn chưa bao giờ 
nhìn thấy người ta giết chó thì bạn sẽ vẫn tiếp tục ăn thịt chó? 
 
Người được phỏng vấn: À đúng thế, nếu như mà mình chưa tận mắt nhìn thấy người ta giết hại 
những con chó nào chắc mình cũng sẽ tiếp tục ăn.  
 
 
English Translation: 
 
Interviewer: I’ve heard that in Vietnam there are very special dishes, which are “little tiger” (cat 
meat) and dog meat. Can you talk about these two dishes? 
 
Interviewee: I don’t know anything about these two dishes, I mean I know they exist, but I have 
never tried them. 
 
Interviewer: You have never had these two dishes? 
 
Interviewee: That’s right. 
 
Interviewer: So do you intend to eat them in the future? 
 
Interviewee: No. Because… because firstly… if… because it can be… this is quite different 
from people here, but it is true that cat meat or dog meat is meat from the animals that I really 
love; I have had a close relationship with those animals, so I don’t want to eat such thing. 



Especially the way the make it, if everyone comes to Vietnam or the dog meat selling places, 
they will see the dogs in their full shape, and it is very hard to ignore such things.   
 
Interviewer: So why do you think other people still eat it? 
 
Interviewee: Because, maybe, it is only the matter of belief. Some people believe this, some 
people believe that. There are people who don’t feel that doing so means that they don’t treat 
those animals well. 
 
Interviewer: So do you think that when people… when people eat those animals, they also love 
them, or they just want to eat them? 
 
Interviewee: If… if… if people think about, I am not saying that people who eat those dishes 
hate dogs or cats, but maybe they don’t think that those animals may be their pets that got lost or 
so. They just eat; they eat because they find it tasty, because they find it satisfying for… the 
pleasure inside them.  
 
Interviewer: So those dishes… but are they really popular in Vietnam? 
 
Interviewee: Very popular, I think so. Actually I haven’t seen any “little tiger” places, but for 
dog meat I’ve seen many places; it is sold everywhere, even in the markets.  
 
Interviewer: May I ask, have you eaten dog meat before? 
 
Interviewee: Yes, I have.  
 
Interviewer: So are you a dog lover? 
 
Interviewee: I really love dogs, but I also really like eating dog meat.  
 
Interviewer: Why do you love dogs but really like eating dog meat? Do you feel contradicting 
yourself? 
 
Interviewee: I really love dogs, but honestly the dog meat dish is very tempting and appealing. I 
often ate dog meat when I was small, but after grade 6… after grade 6, I witnessed the scene 
when they directly killed a dog then I was very frightened, and since then I haven’t eaten dog 
meat until now. 
 
Interviewer: So… just because… because you… so when you were small you had never seen… 
so when you were small do you love dogs? 
 
Interviewee: Yes, it’s like since I was born I’ve already had love for doggies. 
 
Interviewer: But… so if… provided that you had never seen people killing dogs, would you 
continue eating dog meat? 
 



Interviewee: Ah yes, if I had never witnessed people killing dogs, I would have probably 
continued eating it.  
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