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Making a Meal: Preparing the Water and Lemon Grass 

 
Vietnamese Transcription 
 
Bạn: Thôi để mình sẽ đi đun nước sôi. 
 
Giọng nói: Đun nước sôi để làm gì?  
 
Bạn: À, đun nước sôi để khi nào tí nữa cá kho cho vào thì bạn phải cho cá từ khi nước còn sôi 
nếu không cá sẽ bị tanh. 
 
Giọng nói: Bây giờ mình mới biết đấy.  
 
Bạn: Để nước thật sôi. 
Xong. Bây giờ trong lúc chờ nước sôi thì cá… Cá thì tớ đã rửa sẵn. 
 
Giọng nói: Bạn rửa hay mẹ bạn rửa?  
 
Bạn: À… Là tớ. Khi mua cá về thì mẹ tớ thường là người lọc ra, chia cá hoặc các thức ăn theo 
từng túi nhỏ để mỗi lần tớ có nấu thì sẽ tiện cho việc nấu nướng hơn. Đây là cách mà gia đình tớ 
vẫn hay làm. Tại vì các nhà khác thì thường là đi chợ vào một – ngày nào đi chợ ngày đấy, 
nhưng nhà tớ thì do bố mẹ cũng đi làm cả ngày cũng bận, thế nên là nhà tớ sẽ đi chợ vào cuối 
tuần. Và các món cá thì… à các món thì thường là… ăn cho cả tuần luôn.  
 [Xem xét miếng cá] 
Lấy nhầm gói cá này. Gói cá này là gói đã lọc sẵn rồi. 
 
Giọng nói: Nhà bạn cái gì cũng đầy đủ nhỉ.  
 
Bạn: Bố mẹ tớ đi chợ một tuần một lần, thế nên là cũng – mọi thứ đều đầy đủ. À, tớ suýt quên 
đây, còn món riềng nữa. À à, [là] món sả, để cho vào cá kho, cũng rất thơm. 
 
Giọng nói: Sả có tác dụng gì? 
 
Bạn: Sả, cũng như là riềng và gừng, cũng chỉ để cho cá có thêm – dậy mùi và khử mùi tanh của 
cá thôi.  
[Rửa sả] 
Sả thì cũng chỉ phải bỏ đầu, bỏ đuôi, và không cần phải thái nhỏ mà chỉ cần phải đập dập ra thôi 
là được.  
 
Giọng nói: Chỉ lấy đầu thôi à? 
 
Bạn: Ừ. Chỉ cần đập dập ra là được.  
 [Đập sả] 
 Lấy cái này dễ hơn.  
 



Giọng nói: Cái mà bạn đang dùng có phải là cái thớt không? Mà sao cái thớt này nó to thế? 
 
Bạn: Cái này á? 
 
Giọng nói: Cái thớt ấy. 
 
Bạn: Cái dưới này là cái thớt. Thớt này là làm từ một – từ một cái cây gỗ xong rồi cắt lát ra để 
làm thớt.  
 
Giọng nói: Nhà mình dùng thớt nhựa.  
 
Bạn: Thớt nhựa thì dùng cũng không thích lắm tại vì nó bị mỏng quá. Và khi mà thớt nhựa dùng 
xong rồi nó sẽ bị.. bị… Bạn sẽ thấy là lúc mà mình thái thì bạn sẽ thấy có những vết thái ở trên 
mặt thớt. Thì như thế không đảm bảo vệ sinh.  
 
G
	
	

iọng nói: Vâng. 	

English Translation 
 
Friend: I am going to boil some water.  
 
Voice: What do you boil water for?  
 
Friend: Ah, [I] boil water because when adding the to-be-stewed fish in, you have to add the 
fish in boiling water; otherwise, the fish would stink. 
 
Voice: It was only just now that I knew about this.  
 
Friend: Letting the water really boil. 
Finish. Now while waiting for the water to boil, the fish... The fished is already pre-washed. 
 
Voice: Did your mom or you wash it? 
 
Friend: Ah... It was me. When fish is bought [from the market], my mom is usually the one who 
cut it up, divide the fish into or other kinds of food into small bags, so that it will be more 
convenient [for me] when I cook. This is the way my family usually does. [This is] because 
while other families often go to the market on a  – everyday, in my family, since my parents are 
busy working all day, my family goes grocery shopping on the weekend. And all the fish 
dishes... ah, all the dishes.. are [there] to be eaten for the whole week. 
 [Examine a piece of fish] 
 [I] took the wrong bag of fish. This bag is that of pre-cut fish. 
 
Voice: Your family has everything. 
 



Friend: Since my parents go grocery shopping only once a week, we kind of have everything. 
Ah, I almost forgot this, there is also galangal root. Ah, ah, [it’s] lemon grass, to add to the fish 
stew; [it] also smells very good.  
 
Voice: What is the use of lemon grass? 
 
Friend: Lemon grass, just like galangal root and ginger, is [added to the dish] just so that the fish 
– to enhance the flavor and get rid of the stinky smell of fish.  
 [Rinse the lemon grass] 
 For lemon grass, [we also have to] cut the head [the root] and the tail [the leafy part], and 
[we] need not to mince it but only to batter it.   
 
Voice: [Are we] just getting the head [the bulb]?  
 
Friend: Yes. Just battering is enough. 
[Battering the lemon grass] 
This one is easier [to batter with]. 
 
Voice: Is the thing you are using a cutting board? But why is this cutting board so big? 
 
Friend: This one? 
 
Voice: That cutting board.  
 
Friend: This lower one here is a cutting board. This cutting board is made from a – from a tree, 
which people slice up [into pieces] to make cutting boards.  
 
Voice: We use plastic cutting boards in our family.  
 
Friend: Plastic cutting boards are not very good to use because they are too thin. And when a 
plastic cutting board is used [for quite a long time], it will... will... You will see, when you slice 
[things], you will see cutting marks carved onto the surface of the board. That then is not very 
sanitary. 
 
Voice: Yes.  
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