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20 Món Ngon Khác Việt Nam 
Bích Thuận sưu tầm 

goài 20 món ngon trong bài kỳ trước, 
Bích Thuận xin kể thêm 20 món ăn ngon 

kỳ này để quí nữ công gia chánh CC làm cho 
các bậc phu quân thưởng thức. 

1. Cà tím kho tộ 

Cà tím kho tộ 

Cà tím được cắt nhỏ và xào trong một 
cái nồi đất sét cùng với cà chua, xì dầu, 
đường, và thịt băm nhỏ. 

2. Bột Chiên 

 
Bột chiên 

Bữa ăn nhẹ ưa thích tại đường phố Sài 
Gòn. Các miếng bột gạo được chiên trong một 
cái chảo lớn cho đến khi giòn và sau đó được 
phủ lên một quả trứng, nó được ăn kèm với 
đu đủ thái lát, hành tây với nước sốt ớt và 
dấm gạo. 

3. Bún đậu mắm tôm 

Loại đậu hũ và mì ăn liền này được 
phục vụ với một loại nước mắm đặc biệt của 
Việt Nam. Nước mắm này có màu tím được 

sử dụng để tạo hương vị cho những miếng hủ 
đậu chiên rán và là cốt lõi của bữa ăn. 

 
Bún đậu mắm tôm 

4. Bánh gối 

 
Bánh gối 

Rất ngon với lớp vỏ ngoài giòn tan, bên 
trong là hỗn hợp nhân gồm thịt heo băm, 
miến, rau thơm và chấm vào nước sốt. 

5. Cơm sườn nướng 

 
Cơm sườn nướng 
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Bữa ăn đơn giản này là của người Sài 
Gòn gồm thịt heo nướng được nướng qua 
than nóng để tạo cho nó một hương vị phong 
phú và ăn cùng cơm trắng. 

6. Cháo 

 
Cháo 

Cháo của Việt Nam là lựa chọn tốt nhất 
khi dạ dày của bạn không ổn. Bạn luôn có thể 
thêm thịt gà, cá, thịt bò, vịt hoặc thịt lợn sườn, 
cùng với một rắc các loại thảo mộc và hẹ tây 
lên cháo. 

7. Bò lúc lắc 

Các khối thịt bò nhỏ được đặt xung 
quanh một cái chảo hấp với tỏi, hạt tiêu, và 
một số loại rau khi nấu ăn khiến cho thịt bò 
rung lắc lên. Thịt khá thơm và ngon. 

 
Bò lúc lắc 

8. Hạt dẻ nóng 

 
Hạt dẻ nóng 

Mùi hạt dẻ nướng trên một ngọn lửa có 
thể mang lại những kỷ niệm yêu thích của 
mùa Giáng sinh. Hạt dẻ sau khi nướng rất 
thơm, bùi và ngọt nhẹ. 

9. Bánh ướt thịt nướng 

 
Bánh ướt thịt nướng 

Thịt được ướp và nướng trong một hỗn 
hợp gồm đường, muối, ớt, sả và nước mắm 
sau đó gói trong bánh tráng và chấm vào 
nước sốt, thường được dùng để món khai vị. 

10. Bún chả 

 
Bún chả 
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Bữa trưa hoàn hảo. Phở có thể là món 

ăn nổi tiếng nhất của Việt Nam nhưng bún chả 
là sự lựa chọn hàng đầu khi đến giờ ăn trưa 
tại Hà Nội.Sau 11 giờ sáng khi các nhà hàng 
bên đường bắt đầu nướng các viên thịt heo 
băm nhỏ hoặc lát thịt heo đã được ướp 
hương thơm sẽ nức mũi. Món ăn sẽ được 
phục vụ trong một bát lớn nước chấm chua 
ngọt, một đĩa rau thơm và bún trắng. 

11. Bánh mì 

 
Bánh mì 

Người Pháp có thể mang theo cho họ 
bánh baguette, nhưng sang đến Việt Nam nó 
đã được đưa lên một mức độ khác. Ở phía 
bắc, bánh ngon bởi patê. Ở phía nam, bánh 
mì của bạn chứa một sự kết hợp đầy màu sắc 
của pho mát, thịt nguội, rau thơm, xúc xích, và 
nước sốt ớt. 

12. Lẩu 

 
Lẩu 

Tất cả các nguyên liệu có thể ăn được, 
chúng được nấu chung trong một chiếc nồi 
lớn và tất cả mọi người đều ăn chung trong 
chiếc nồi đó. Chúng có thể bao gồm từ các 
loại thịt động vật cho tới hải sản và các loại 
rau củ. 

13. Bánh bao 

 
Bánh bao 

Bánh được hấp với một lớp vỏ bằng 
bột mì, với nhân là thịt, trứng cút. Bánh ngon 
và có giá rất rẻ. 

14. Cơm rang 

 
Cơm rang 

Cơm được chiên trong chảo nóng có 
thể được kèm theo với trứng, thịt, các loại rau 
củ nhiều màu và nước mắm. Ăn nó kèm với 
uống bia có thể là một lựa chọn không tồi. 

15. Bò bít tết 

 
Bò bít tết 

Bít tết mỏng thường được phục vụ với 
trứng, khoai tây chiên, và thịt viên Việt Nam 
trên một tấm sắt nóng bỏng. 

16. Cơm cháy 
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Cơm cháy 

Là cơm ăn kèm với các loại rau củ, 
nấm. Các món rau này có thể được làm giả 
thành thịt động vật với mùi vì gần giống như 
thật. 

17. Chè 

 
Chè 

Món tráng miệng này có thể được phục 
vụ trong bát hoặc ly. Món này rất hấp dẫn với 
các lớp vỏ đậu, dừa, trái cây và đá. Là món 
khoái khẩu khi bạn đang khát khao cái gì ngọt 
ngào trong một ngày nóng bức ở Sài Gòn. 

18. Mì xào bò 

 
Mì xào bò 

Xào mì với một chút dầu, sau đó thêm 
thịt bò, hành, tỏi, rau muống và một số cà 
chua cho thêm màu sắc và bạn có một đĩa mì 
xào bò ngon tuyệt. 

19. Đậu phụ sốt cà chua 

 
Đậu phụ sốt cà chua 

Các phiến của đậu nành chiên giòn sau 
đó được om trong cà chua tươi phong phú và 
hành lá. 

20. Canh bún 

 
Canh bún 

Một món súp bổ dưỡng khác trong 
chương trình ăn trưa, đây là món canh cua và 
món súp ăn sáng. 

Bích Thuận 


