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Special Dishes from Different Regions 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Thế nếu muốn nói về một trong những món ăn mà rất đặc trưng của Việt 
Nam mà khi đến du khách đều phải thưởng thức thì anh có thể kể một số món ăn mà kiểu du 
khách đến thì nhất định là phải thử không ạ? 
 
Người được phỏng vấn: Một trong những món ăn mà khá là đặc sắc của Việt Nam thì có lẽ mọi 
người cũng biết đến là món Phở. 
 
Người phỏng vấn: Anh có thể nói một chút về món phở được không ạ? 
 
Người được phỏng vấn: Phở thì nó là một món truyền thống của người Việt Nam, thì nó là một 
loại mì được làm từ bột gạo và thường thì người ta, đó là một món ăn mà gồm có nước, loại mì 
bằng bột gạo và một số loại thịt, thì thường người ta ăn với thịt bò, hoặc là đôi khi cũng là thịt 
gà.  
 
Người phỏng vấn: À mà ngoài món Phở ra thì còn món gì nữa không ạ? 
 
Người được phỏng vấn: Ngoài món phở ra thì một món khá là đặc sắc của Việt Nam nữa là 
món chả giò. 
 
Người phỏng vấn: Món chả giò là thế nào ạ?  
 
Người được phỏng vấn: Món chả giò thì gồm có một lớp bánh được làm từ bột gạo, thì người ta 
sẽ cuốn với bên trong thì gồm có một loại mì làm từ bột gạo và gồm có các loại rau và thịt, thì 
người ta thường ăn chung món đó với loại nước mắm chua ngọt. 
 
Người phỏng vấn: Tôi được biết là anh đến từ miền nam, vậy anh có thể kể một số món đặc sắc 
của người miền nam không, tại vì tôi biết là phở và chả giò thì đều xuất phát từ miền bắc.  
 
Người được phỏng vấn: Một số… món ăn đặc sắc của miền Nam đó là… à, đa phần thì các 
món miền Nam thì đều xuất phát từ miền Bắc, nhưng mà khi vào miền Nam thì người ta thường 
có một số sự thay đổi khác biệt, như món phở của người miền Nam thì người ta thường ăn chung 
với nhiều loại rau và nhiều loại gia vị hơn so với món phở của người miền bắc. Hoặc là một món 
khá đặc trưng cho miền nam nữa là món bún thịt nướng, thì… 
 
Người phỏng vấn: Món bún thịt nướng là thế nào ạ? 
 
Người được phỏng vấn: Món bún thịt nướng này thì gồm có thứ nhất là thịt heo nướng, và 
người ta sẽ ăn chung với rau, và ăn chung với bún.  
 
Người phỏng vấn: Thế món ăn nào là món yêu thích nhất của anh trong những món ăn Việt 
Nam? 



 
Người được phỏng vấn: Món ăn yêu thích nhất của mình thì có lẽ là món bún thịt nướng.  
 
Người phỏng vấn: Tại sao anh lại thích món bún thịt nướng? 
 
Người được phỏng vấn: Bởi vì đây thứ nhất là một món khá là dễ ăn và cũng khá là dễ làm, và 
nó cũng là, có lẽ là một trong những món mình ăn rất là nhiều từ nhỏ đến lớn lên, nên nó trở 
thành món ăn yêu thích của mình.  
 
 
English Translation: 
 
Interviewer: So if we want to talk about one of the specialties of Vietnam that when visitors 
come they need to try, can you list some of them, which visitors come must try?  
 
Interviewee: One of the specialties of Vietnam that everyone may already know is Pho. 
 
Interviewer: Can you talk a bit more about Pho? 
 
Interviewee: Pho is a traditional dish of Vietnamese people, and it’s a kind of noodles made 
from rice flour, and people usually… hm it’s a dish that consists of broth, noodles made from 
rice flour, and some kinds of meat, and people usually eat it with beef or sometimes chicken.  
 
Interviewer: Ah, so what else do you have besides Pho? 
 
Interviewee: Besides Pho, another special dish of Vietnam is cha gioF
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Interviewer: What kind of dish is cha gio? 
 
Interviewee: Cha gio consists of a layer made from rice flour, and people will wrap inside it 
another kind of noodles made from rice flour and has types of vegetables and meat, and people 
usually eat it with sour and sweet fish sauce. 
 
Interviewer: I know that you’re from the south, so can you tell us some special dishes of 
southern people, as I know that pho and cha gio all originate from the north. 
 
Interviewee: Some special dishes of the south are… ah, most of the dishes in the south originate 
from the north, yet when they come into the south, people often make several changes, for 
example, for southern pho, people usually eat with many varied types of vegetables and add 
more seasonings than northern people’ pho get. Or a special for the south is bun thit nuongF
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Interviewer: What kind of dish is bun thit nuong? 
 

                                                 
1 also known as nem in Vietnamese or “spring rolls” 
2 vermicelli with grilled pork 



Interviewee: This bun thit nuong consists of grilled pork, and people usually eat it with 
vegetables or together with vermicelli.  
 
Interviewer: So which is your most favorite dish among Vietnamese dishes? 
 
Interviewee: My most favorite dish is probably bun thit nuong. 
 
Interviewer: Why do you like bun thit nuong? 
 
Interviewee: Because firstly, it’s a dish that’s pretty easy to eat and also easy to make, and it’s 
also probably one of the dishes I ate a lot from since I was small until I grew up, so it has 
become my favorite dish. 
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