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Enjoying Japanese Food 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người được phỏng vấn 1: Cả nhà đều thích ăn đồ hàng Nhật.  
 
Người phỏng vấn: Thế ạ? Chào em! Cho chị hỏi là tại sao em lại thích ăn đồ Nhật? Tại vì nghe 
ba em bảo là cả nhà em đều rất thích ăn đồ Nhật thì… tại sao, lý do gì em lại thích ăn đồ Nhật? 
 
Người được phỏng vấn 2: Em thích ăn đồ Nhật vì em thấy nó ăn… vị nó lúc đầu thì ăn nó hơi 
là lạ, nhưng về sau lúc đã quen rồi thì nó rất là dễ chịu, mà ăn nó không bị quá là đầy bụng, ăn nó 
nhẹ nhàng.  
 
Người phỏng vấn: Thế món ăn yêu thích của em… món Nhật yêu thích của em là món gì vậy? 
 
Người được phỏng vấn 2: Món Nhật yêu thích của em thì có lẽ là sashimi cá trích và bánh mì 
pa-tê… à bánh mì gan ngỗng.  
 
Người phỏng vấn: À thế em có biết tự làm món đồ Nhật ở nhà không? Hay là phải lúc nào 
muốn đi ăn là phải đi ra ngoài hàng để người ta làm? 
 
Người được phỏng vấn 2: Thật ra là em có thể làm được sushi đơn giản, nhưng mà với sự giúp 
đỡ của cô em.  
 
Người phỏng vấn: Món sushi đơn giản của em là món… là món như thế nào? Tức là em làm 
như thế nào?  
 
Người được phỏng vấn 2: Ừm… em có nhân của nó là quả bơ này, cá ngừ này, với cả tôm.  
 
Người phỏng vấn: Ồ… chị cảm ơn!  
Cái gan ngỗng này là chị chưa thấy ở hàng ăn bao giờ 
 
Người được phỏng vấn (giọng nữ): Ăn với táo á… rất là ngon! 
 
Người được phỏng vấn (giọng nam): Nó là một món cũng đắt tiền đó. 
 
Người được phỏng vấn (giọng nam khác): Gan ngỗng ở Pháp là nó nổi tiếng đấy. 
 
Mọi người: Ừm… ừm… 
 
Người phỏng vấn: “Foie gras”… gọi là “foie gras. ” 
  
 
 
 



 
 
 
English Translation: 
 
Interviewee 1: The whole family likes Japanese food.  
 
Interviewer: Really? Hi! Let me ask you… why do you like eating Japanese food? Your father 
says your whole family really likes Japanese food, so why, what are the reasons that you like it? 
 
Interviewee 2: I like eating Japanese food because I feel… the taste at first was a bit strange, but 
later when I got used to it, it is very pleasant, and eating it [Japanese food] does not give you 
indigestion but rather feels very light. 
 
Interviewer: So what is your favorite food… favorite Japanese food? 
 
Interviewee 2: My favorite Japanese food is probably herring sashimi and goose liver pate on 
bread. 
 
Interviewer: Oh so do you know how to make Japanese food at home? Or do you have to go out 
whenever you want to eat? 
 
Interviewee 2: In fact I can make simple sushi, but with help from my aunt. 
 
Interviewer: How is your simple sushi? I mean how do you make it? 
 
Interviewee 2: I make its filling from avocado, tuna, and also shrimp. 
 
Interviewer: Oh, thanks! 
This goose liver dish… I have never seen it before. 
 
Interviewee (female voice): Eating it with apples is very delicious! 
 
Interviewer (male voice): It’s an expensive dish. 
 
Interviewee (another male voice): Goose liver is famous in France! 
 
All: Yeah, yeah. 
 
Interviewer: “Foie gras”… it is called “foie gras.” 
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