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Typical Meals 

 
Vietnamese Transcripts: 
 
Em: Mà ở đây đi chợ là mình đi chợ gì chị hai? 
 
Chị: Mình thì… mình người Việt Nam thì đi chợ Việt Nam, rồi chợ Tàu, tại vì ở Tàu, đồ Tàu 

(với) đồ Việt Nam tương tự giống nhau cho  nên thành ra là… mostly là đi chợ Tàu với chợ 
Việt Nam thôi. Còn mua đồ ăn sáng thì đi chợ Tây, tại vì ở nhà… tùy theo nhà, tùy theo gia 
đình nhưng mà gia đình này thì ăn đồ Tây buổi sáng nhiều hơn là đồ Việt Nam.  

 
Em: Dạ, còn ở Việt Nam là buổi sáng chị hai ăn [cái] gì? 
 
Chị: Ăn... ăn phở, ăn phở gà đó, phở bò, ăn bún, đủ thứ loại bún, loại súp, nói chung là ăn súp 

nhiều hơn là ăn cơm. Cơm chỉ để dành ăn buổi chính thôi. Cơm chỉ ăn buổi trưa với buổi tối 
thôi còn buổi sáng là ăn súp. 

 
Em: Dạ. Nhưng mà trưa ở Việt Nam là ăn cái gì chị hai? Người Việt mình á? 
 
Chị: Thường buổi… buổi cơm chính là cần có một món mặn, chẳng hạn như cá hay là thịt, thịt 

heo đó, làm hơn măn mặn [một] tí. Còn à… canh, một món súp, súp có thể là súp cá, súp 
thịt, súp rau không, hoặc là… tùy theo. Rồi có thể một món rau luộc, rồi một món… một 
món chiên, một món xào. 

 
Em: Là buổi trưa với buổi tối để ăn cơm. 
 
Chị: Yaah, buổi trưa [với] buổi tối là những cái món đó đó, tùy theo, món chiên, món xào, món 

nướng, món súp. 
 
Em: Vậy là ít nhất khoảng ba, bốn món một buổi?  
 
Chị: Một buổi ăn ít nhất là phải bốn món.  
 
Em: Là cơm là bữa nào cũng phải ăn cơm.  
 
Chị: Nhưng mà cơm là cái món chính cần phải có. Thịt thì hổng nhất thiết, nhưng mà người Việt 

Nam ăn cá nhiều hơn ăn thịt.  
 
Em: Dạ, nhưng mà buổi sáng thì ăn súp còn buổi trưa với buổi chiều thì phải ăn cơm? 
 
Chị: Yaah. 
 
Em: Mà súp là có nhiều loại súp phải hông chị hai?  
 



Chị: Súp rất là nhiều loại súp, có thể súp với thịt bò, có thể súp với thịt heo hoặc là cá, rồi… 
với… với rau, với củ, tất cả các loại củ, tùy theo món canh mà nấu.  

 
Em: Nhưng mà buổi sáng ở Việt Nam, người ta có làm súp ở nhà hông chị hai? Hay người ta đi 

ra ngoài người ta ăn? 
 
Chị: Đi ra ngoài ăn, tại vì bán cũng rẻ chứ hổng có mắc, nhưng mà tại vì buổi sáng ai cũng bận 

rộn cho nên ít có ai, ít có ai nấu đồ ăn ở nhà. Người ta ăn ở ngoài đường không hà. Sáng cứ 
đi ra nhà hàng1 ăn thôi, ăn sáng uống cà phê, chứ hổng có nấu ở nhà. Họ chỉ nấu ở nhà cho 
buổi trưa thôi, buổi trưa với buổi chiều.  

 
Em: Mà mấy cái món buổi sáng đó là nấu ăn khó hông chị hai? Nấu lâu hông? 
 
Chị: Lâu, cho nên mất thời gian, cho nên họ phải đi ra ngoài ăn.  
 
Em: Dạ. Còn buổi trưa là người ta ở trong công ty [của] người ta hay là người ta về nhà người ta 

nấu cơm người ta ăn trưa? 
 
Chị: Buổi trưa thì… tất cả các công nhân viên, không có kể những cái giới business, thì… thì… 

họ được nghỉ một tới hai tiếng đồng hồ buổi trưa thì họ về nhà họ ăn cơm trưa, chứ họ hổng 
có ăn ở ngoài mà về nhà ăn. Về nhà ăn xong rồi là ngủ trưa đó. Rồi mới… mới đi… bắt đầu 
đi làm trở lại. Thì đi làm từ khoảng một giờ trưa cho tới năm giờ… bốn giờ rưỡi tới năm giờ 
tối thì… năm giờ chiều thì về. 

 
Em: Dạ. 
 
Chị: Rồi nhưng mà… mà những cái người giới “business” thì họ vẫn cũng ăn cơm nhà chứ buổi 

trưa thì họ cũng nấu cơm nhà họ ăn, họ hổng có ăn ở ngoài. Những người buôn bán đó, họ 
có tiệm quán riêng đó thì họ cũng nấu ở nhà buổi trưa nữa nhưng mà họ không có nghỉ trưa 
giống như mấy người làm cho nhà nước. Những người làm cho “government” thì họ được 
nghỉ trưa.  

 
Em: Dạ, nhưng mà bình thường là… còn mấy đứa nhỏ thì sao chị hai? Nó đi học thì nó cũng… 
 
Chị: Mấy đứa nhỏ nhỏ nó học full-time giống như là mấy đứa con nít ở đây vậy thôi. Nhưng mà 

ở trong trường nấu cho nó ăn luôn cho nên là mình hổng phải lo cho nó. Chỉ có buổi chiều 
thôi, mình lo… chiều về mình phải nấu cho nó ăn. Nhưng bây giờ có những trường là buổi 
chiều thầy cô giáo đút cho ăn tới khi trả lại cho ba mẹ luôn. Cho nên về, chiều về ba mẹ 
hổng cần phải lo buổi chiều cho con mà chỉ lo thêm một chút xíu cho nó ăn snack gì buổi 
tối trước khi cho nó đi ngủ đó, chằng han như uống sữa hay là ăn snack gì ít ít đó. Vậy thôi.  

                                                 
1 In this context, nhà hàng can also mean food stalls. 



English Translation: 
 
Younger cousin (yc): But here2 when we go grocery shopping, which kinds of markets do we 

go to, chị hai3?  

                                                

 
Older cousin (oc): We… we are Vietnamese, so we go to Vietnamese markets, or Chinese 

markets, because Chinese food and Vietnamese food are similar, so… mostly just Chinese 
markets and Vietnamese markets. For breakfast food, we go to Western markets,4 because at 
home… it depends on the home, depends on the family, but this family eats Western food in 
the morning more often than Vietnamese food. 

 
Yc: Yes, so in Vietnam what did you have for breakfast, chị hai? 
 
Oc: I had noodle soup – chicken noodle soup, beef noodle soup, rice vermicelli soup, all kinds of 

rice vermicelli. In short, I ate soup more often than I ate rice. Rice is for main meals only. 
Rice is for lunch and dinner only; soup is for breakfast. 

 
Yc: Yes. But for dinner, in Vietnam, what do we eat? I mean Vietnamese people.  
 
Oc: Usually for main meals, we need to have a main course5,  such as fish or meat; [by meat I 

mean] pork, [pork needs to be] cooked a little salty. Then… soup, a soup course; soups can 
be soup with fish, soup with meat, soup with vegetables only, or… it depends [on people’s 
preference]. Then we can have cooked vegetables; then a dish of… a fried dish,6 a stir-fried 
dish.  

 
Yc: Those are for lunch and dinner. 
 
Oc: Yes, lunch and dinner need to have those courses; it depends [on people’s preference], a 

fried dish, a stir-fried dish, a grilled dish, [and/or] a soup. 
  
Yc: So there are at least three to four courses for one meal?  
 
Oc: One meal has to include at least four courses.  
 
Yc: And rice7 is for every meal. 

 
2 In Vancouver, Canada 
3 Chị hai: literally means “second sister.” However, the pronoun chị (translated as “sister” in English) is often used 
to refer to almost all females who are one to about 10 years older than the speaker. Chị is also used to address a 
female relative who is older than the speaker but in the same generation in the family. For example, a younger 
sibling usually addresses his/her older sister as chị, and the same for a younger cousin to an older cousin. In this 
conversation, chị means cousin. Hai (two or second) reveals the cousin’s order in her family. In southern Vietnam, 
family order usually starts with hai (second) instead of cả (first, literally means “all” – the first or the oldest of all), 
which is often used in the north. Therefore, hai in this context indicates that the cousin is the oldest child in her 
family. 
4 Western markets: Canadian and/or American markets 
5 Món mặn: lit. salty dish 
6 Món chiên: usually a deep-fried (as opposed to stir-fried) course 
7 Cơm (rice) usually refers to white rice or jasmine rice. 



 
Oc: But rice is the essential course, which [we] need to have. Meat is not always required, but 

Vietnamese people tend to eat more fish than meat. 
 
Yc: Yes, so people have soup for breakfast then rice for lunch and dinner? 
Oc: Yes. 
 
Yc: But for soup, we have plenty [of different] kinds of soup, don’t we? 
 
Oc: There are many kinds of soup: it can be soup with beef, soup with pork or fish, then… 

with… with vegetables, bulbs,8 all kinds of bulbs; it depends on the soup we want to cook. 
 
Yc: But for breakfast in Vietnam, do people make those soups at home, chị hai? Or do they eat 

out? 
 
Oc: [They] eat out because those soups are cheap, not expensive, and because everybody is busy 

in the morning; hardly anyone makes his or her own breakfast at home. Most people go out 
and eat. In the morning, they just go to restaurants,9 eat breakfast, drink coffee; they don’t 
cook at home. They only stay home and cook for lunch, lunch and dinner.  

 
Yc: But is it hard to prepare those breakfast dishes, chị hai? Do they take a long time to cook? 
 
Oc: A long time. Therefore, it’s time-consuming, thus people have to go out for breakfast.  
 
Yc: Yes. For lunch, do people stay at their companies, or do they go home and prepare lunch? 
 
Oc: For lunch… all of the office workers,10 excluding businesspeople,11 are… are… they can 

have a one- or two-hour lunch break when they can go home and have lunch; they don’t eat 
out but go home to eat. After lunch, they can take a nap then go to work again. They work 
from one o’clock to five o’clock… four thirty or five in the evening… in the afternoon, then 
go home.  

 
Yc: Yes. 
 
Oc: But… people who own businesses, they still have their meals at home for lunch, they still 

prepare their own meals and do not eat out. [These are] sellers, they have their own stores, 
thus they [can] make lunch at home but they do not take a nap like those [officials] who work 
for the government. Those who work for the government can take a nap.  

                                                 
8 Geophytes in general, including bulbs as well as corms, rhizomes, and tubers; for example: potatoes, beets, carrots, 
etc. 
9 In this context, nhà hàng can also mean food stalls. 
10 Công nhân viên: lit. workers and (government) officials. Công nhân viên, in this context, is a shortened form of 
công nhân viên chức, which is a combination of two words công nhân (workers) and viên chức (officials). In 
general, this phrase is often used to indicate people who work in offices, companies, or factories to distinguish from 
farmers, those who work in the field.  
11 Những cái giới business, in this context, the speaker means people who work for themselves and have their own 
family businesses.  



 
Yc: Yes, but usually, how about the children, chị hai? They go to school, so they… 
 
Oc: Kids [in Vietnam], they study full-time just like the kids here. But the people at school cook 

for them; therefore, [we] don’t have to take care of that. Only in the afternoon, we do… in 
the afternoon when they come back, we have to cook for them. But nowadays, there are 
schools where teachers feed them before returning them to their parents12. Therefore, when 
they come home in the afternoon, parents do not need to prepare dinner for them but only 
need to prepare some snacks for them in the evening before putting them to bed, such as 
[having them] drink milk or eat some snacks. That’s all.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
About CultureTalk:  CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and 
housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people 
talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and 
discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas 
and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of 
these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, 
or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and 
the University of Massachusetts at Amherst.  
 
© 2012 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated 

                                                 
12 Their parents come and pick them up. 


