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Making Bún Riêu: Adding Tofu and Vegetables 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Em: Rửa xong rồi để nó vô cái rổ rồi cắt. 

Chị: Nè, đậu hũ nè.  

Em: Dạ.  

Chị: Hổng cần cắt bự đâu, cắt vừa miếng ăn thôi.  

Em: Vừa bỏ vô miệng ăn thôi.  

Mà cái hộp đậu hủ nó đang bị đông đá phải hông chị hai?  

Chị: Ừ, cái này nó bị đông đá nè.  

 Nhưng mà hổng sao, bỏ vô rồi nấu lại.  

Em: Đậu hũ đó là… hồi nó ở Việt Nam là người ta nấu người ta bỏ đậu hũ vô để thay thịt phải 
hông chị hai? 

Chị: Việt Nam nhà nghèo hông có thịt ăn thì người ta nấu… Có nhiều người họ ăn chay đó, thì 
họ ăn… nấu vẫn nấu món súp giống [như] vầy luôn nhưng mà hổng có thịt.  

Em: Dạ.  

Chị: Bỏ súp với cà chua với rau với đậu hũ thôi.  

Em: Dạ. Với (lại) người ta nấu bán người ta tiết kiệm thịt nữa.  

Chị: Ừ, nếu mà ở ngoài chợ thì người ta hổng có nấu thịt giống như mình nhiều. Người ta nấu 
nước nhiều hơn, bỏ đậu hũ vô. Tại ở Việt Nam đậu hũ rẻ chứ ở đây đậu hũ cũng hổng có rẻ hơn 
Việt Nam đâu.  

Em: Hổng có rẻ hơn thịt.  

Chị: Hổng có rẻ hơn thịt nữa.  

Em: Dạ.  

 Cái này nhiều đậu hũ quá hông chị hai?  

Chị: Hông, hổng nhiều, tại cái nồi đó tới… nó lớn lắm. Tí xíu mình sang qua cái nồi lớn.  

Em: Vậy… vậy là cái nồi đó còn phải đổ thêm nước vô nữa.  



Chị: Yah, đổ thêm nước chứ đâu có để đó được.  

Em: Dạ 

---  

Em: Giờ là mình rửa celery để làm gỏi hả chị hai?  

Chị: Yah.  

Em: Làm rau sống đặng bỏ chung vô bún riêu ăn chung phải hông?  

Chị: À há.  

Em: Celery này tiếng Việt kêu bằng cái gì chị hai?  

Chị: Cần tây.  

Em: Mà ở Việt Nam cái cần tây này nó đâu có to, nó đâu có bự như vầy phải hông chị hai?  

Chị: Có nhưng mà nó có hai loại : loại kia sợi nhỏ loại này sợi lớn.  

Em: Dạ.  

Chị: Nhưng mà ở Việt Nam ăn [thì] người ta thích ăn sợi nhỏ hơn, tại vì sợi nhỏ cái mùi nó nồng 
hơn. Còn cái này thì giống như rau xà lách bình thường thôi, cái mùi nó cũng hổng có nặng lắm. 
Nó hổng có ‘‘strong’’. 

Em: Dạ. Mà thường nếu mà hổng có hành… Ăn bún riêu ở Việt Nam đâu có ai ăn cần tây này 
hả chị hai? 

Chị: No, hổng có, ở Việt Nam họ ăn rau muống với rau bắp chuối. 

Em: Dạ. Bắp chuối là cái bông của cây chuối xong rồi người bào ra phải hông chị hai? 

Chị: Yah. 

Em: Rau muống cũng bào ra luôn.  

Chị: Yes. 

---  

Em: Bào cho nó có sợi sợi, sợi sợi vậy phải hông chị hai?  

Chị: Yah.  

 Bào mỏng mỏng thôi, bự quá khó ăn.  



Em: Mà bữa nay mình ăn bún riêu này mình bào cần tây với mình có rau gì nữa thêm hông chị 
hai? 

Chị: Ah, có hẹ với giá với lại lá quế trộn chung. Trôn ba bốn thứ lại làm gỏi chứ hổng có ăn một 
món.  

Em: Dạ.  

Chị: Ở đây tại vì mình hổng có những cái loại rau ở Việt Nam có cho nên mình tự chế ra những 
cái món này nè. Nhưng mà nó vẫn ngon giống như là những cái món ở Việt Nam vậy đó.  

Em: Dạ.  

---  

Em: Lặt hẹ này thì sao chị hai? 

Chị: Thì mình chỉ lựa những cái lá nào nó xấu đó, nó úng nó hư đó thì ngắt bỏ, xong rồi rửa lại.  

Em: Rồi xong rồi lúc mình ăn thì mình ăn nguyên cọng hay mình cắt ra từng khúc, từng khúc…? 

Chị: Mình cắt ra khúc nhỏ, khoảng… khoảng bây dai1 đây thôi. Rồi mình mới ăn… mình mới 
trộn chung với celery, rồi mình trộn chung với giá, với… lá quế, rồi ăn thôi chứ đâu có… đâu có 
để nguyên [như] vầy ăn được.  

Em: Dạ. 

 
English Translation: 
 
Younger cousin (Yc): After washing it, put it in the basket, then cut it. 

Older cousin (Oc): Here, here’s the tofu.  

Yc: Yes.  

Oc: [We] don’t need to cut it too big; just cut it into big-enough-to-eat pieces. 

Yc: Just big enough to eat. 

 But the box of tofu is frozen, right, chị hai2? 

                                                 
1 bao nhiêu (từ địa phương) 
2 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), 



Oc: Yes, it’s frozen.  

 But no problem; after [we] add it in, [we can] defrost it.3  

Yc: That tofu is… back in Vietnam, when people cook, they add tofu to replace meat, right, chị 
hai? 

Oc: In Vietnam, the poor don’t have meat to eat; they cook [with tofu]… There are many people 
who are vegetarian; they also eat [tofu only]… When cooking, [they] also cook like this, but 
there’s no meat.  

Yc: Yes. 

Oc: Just soup and tomatoes and vegetables and tofu. 

Yc: Yes. Besides, when they cook to sell, they cut down the meat. 

Oc: Yes, people in the market, when cooking, they don’t use as much meat as we do. They cook 
more broth, add more tofu. Because tofu is cheap in Vietnam; here tofu is not cheaper than in 
Vietnam. 

Yc: Not cheaper than meat. 

Oc: Not cheaper than meat.  

Yc: Yes. 

 Is there too much tofu, chị hai? 

Oc: No, not really, because the pot is… it is big. We’ll transfer it to a big one in a little bit.  

Yc: So… so [we’ll] still have to pour more water in this pot. 

Oc: Yes, [we’ll] add more water; we can’t leave it like this.  

Yc: Yes.  

---  

Yc: Now we will wash the celery for making the salad, right, chị hai? 

Oc: Yes. 

Yc: [We will] make vegetables to put in [the bún riêu]4 and eat together with the bún riêu, right? 

                                                                                                                                                             
which is often used in the north. Therefore, hai in this context indicates that the cousin is the oldest child in her 
family. 
3 Nấu lại: (lit.) cook again; in this context, it means “to defrost” 
4 Bún riêu: crab vermicelli soup 



Oc: Uh-huh. 

Yc: What’s “celery” in Vietnamese? 

Oc: Cần tây. 

Yc: But in Vietnam, there isn’t any celery that’s this big, right, chị hai? 

Oc: There is some, but there are two kinds: the other kind has small stems, this kind has big 
stems.  

Yc: Yes. 

Oc: But in Vietnam, people prefer to eat the small-stemmed one, because the small-stemmed 
kind smells and tastes stronger. This one is like a normal vegetable; it doesn’t taste too strong. 
It’s not “strong.” 

Yc: Yes. But normally, if there’s no green scallions… when eating bún riêu in Vietnam, no one 
eats this celery, right, chị hai? 

Oc: No, no one does. In Vietnam people eat water spinach5 and banana blossom. 

Yc: Yes. Banana blossom is the flower of a banana tree, then people slice it up, right, chị hai? 

Oc: Yes. 

Yc: They also shred water spinach. 

Oc: Yes. 

---  

Yc: [We should] shred it up into narrow strips, right, chị hai? 

Oc: Yes. 

 [We should] shred it up into thin strips; [we should] not let it stay too big, [or it’ll be] hard to 
eat. 

Yc: Today we will eat bún riêu, [therefore] we are shredding celery. Then are there any other 
vegetables, chị hai? 

Oc: Ah, there are also shallots and basil mixed together. We mix three, four kinds [of basil] 
together to make salad; [we] don’t just eat one kind.  

Yc: Yes. 

                                                 
5 Ipomoea aquatica, a semi-aquatic tropical plant grown as a leaf vegetable, commonly found in East and Southeast 
Asia. 



Oc: Because we don’t have the kinds of vegetables they have in Vietnam, we have to make 
things up like this. But it’s still as delicious as those dishes in Vietnam.  

Yc: Yes. 

---  

Yc: What do I have to do to lặt6 garlic chives, chị hai? 

Oc: We just have to pick out the ugly leaves, the ones that are mucky and rotten. Pinch them off, 
then rinse them again.  

Yc: After [we’re] done, when we eat, do we eat the whole stem, or do cut them into smaller 
sections? 

Oc: We cut them up into small sections, about… about this much is good. Then we’ll eat… we’ll 
mix them with celery, then with bean sprouts, with… basil, then [we’ll] eat [it]; don’t… we 
won’t leave it all like this.  

Yc: Yes. 
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6 Lặt (or nhặt – North): to pick out. Lặt rau refers to the process of picking out bad leaves in the vegetable, pinching 
the bad portions off the leaves, and cutting the leaves into suitably-sized pieces if necessary. 


