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NEW

897-2028/1596

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm vôùi giaù $45,000. Tieäm roäng 1,500 sqft, 

8 gheá, 5 baøn, 2 phoøng Wax, Rent döôùi $2,500 (free 

nöôùc) - Raùc.

Gaàn nhieàu chôï HEB, Walmart. Good location, 

parking roäng raõi, nhieàu nhaø haøng xung quanh

Khu Tomball

Xin vui loøng lieân laïc: 281-736-7148

NEW

822-2020/1588

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù 

phoøng Wax, phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $65,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

838-2020/1588

Baùn Tieäm Giaët

Vì lyù do söùc khoûe, caàn baùn tieäm giaët hoaït 

ñoäng laâu naêm, khu Meã. Tieäm roäng 5,500 

sqft. Toïa laïc 59 North Jensen & Parker.

59 North - Jensen & Parket

Thaät loøng muoán mua xin goïi

713-576-9873 * 713-572-5749

NEW

830-2020/1588

Baùn Nhaø Haøng Phôû

Caàn sang nhaø haøng phôû ôû Katy treân ñöôøng 930 

S Mason Rd. Nhaø haøng ñang hoaït ñoäng toát, 

good location, roäng treân 3,000 SF.

930 S Mason Rd

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng goïi soá
281-769-3679

NEW

831-2020/1588

Baùn Nhaø

Nhaø baùn gaàn nhaø haøng Taân Taân. Heä thoáng nöôùc, maùy 

laïnh, siding vaø driveway ñeàu môùi. Saøn gaïch vaø goã, 

granite beáp. 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khoâng phaûi traû 

tieàn HOA haøng thaùng. Roäng 2,025 SQFT. Ñaát 8,160 sqft 

lot. Giaù $273,000

Gaàn Nhaø haøng Taân Taân

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

NEW

835-2021/1589

Caàn Baùn Xe

Caàn tieàn veà Vietnam, baùn xe Mercedes 

Benz GLE 350 4Matic, 2017, chaïy ñöôïc 

36K miles. Saïch, giöõ kyõ, maøu ñen, giaù 

môùi $65K, baùn gaáp $35K

77072

Xin lieân laïc Khaùnh: 713-885-1777

NEW

845-2022/1590

Tieäm Nail Caàn Baùn

Caàn baùn tieäm Nails khu Memorial + Wilcrest + I10 + 

Beltway 8. Khaùch traéng, tip cao, 7 gheá, 4 baøn ... 

1,000 sqft. Giaù thueâ $2,000, supply ñaày ñuû.

Mua laïi thì vaøo laøm thoâi, giaù baùn höõu nghò, thöông 

löôïng. Chuû muoán nghó höu.

Memorial+Wilcrest+I-10+Beltway 8

Caàn xin lieân laïc Haø: 713-382-9254

NEW

847-2022/1590

Sang Tieäm May

Vì ñeán tuoåi veà höu, caàn sang tieäm may 

Alteration, tieäm ñang ñoâng khaùch, khu 

Woodland (North 45).

Khu Woodland - North 45

Moïi chi tieát xin lieân laïc Denny

832-853-4823

NEW

862-2023/1591

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail khu daân cö, khaùch meã vaø traéng deã 

thöông cho tip haäu. Tieäm roäng 1,100 sqft, 5 gheá 4 

baøn, tieàn rent reû. Supply vaø trang thieát bò môùi. Ñaày 

ñuû vaøo laøm ngay. 

Giaù baùn $38K.

Katy - 77449

Thaät loøng mua xin vui loøng goïi:301-467-5525

NEW

871-2025/1593

Baùn Piano & Baøn AÊn

Caàn baùn Piano hieäu Weber 46” $1,000 

vaø moät baøn aên cao 37”, maët baøn ñaù 

vuoâng xanh 50” vôùi 6 gheá cao $400.

New! New! New!

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

NEW

837-2021/1589

Baùn Tieäm Baùnh Mì

Tieäm baùnh mì vuøng Northwest Houston, 

caàn baùn. Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. 

Tieäm income cao, giaù baùn $350k. 

Northwest - Houston

(Ñeå laïi message neáu khoâng baét kòp maùy)
Xin lieân laïc Ñaïi: 832-367-4644

NEW

894-2028/1596

Caàn Sang Gaáp Tieäm Phôû – Baùnh Mì

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp 

giaù reû ($59k). Tieäm good income, good 

location, 1,800 sqft. Rent + Cam $4,532

New! New! New!

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng lieân laïc Thi
713-498-5686

NEW

895-2028/1596

Baùn Tieäm Hair & Nail Salon

Baùn tieäm Hair & Nail Salon - Briar Forest & 
Dairy Ashford. Khu Myõ Traéng, sang troïng 
(High End Building). 

Giaù $50k, zipcode 77077.

Briar Forest & Diary Ashford

Moïi chi tieát xin lieân laïc Thaønh
832-814-0338

NOTICE - THÔNG CÁO

THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN

NO REFUND

NO CHANGE INFORMATION

AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE.

SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS 
CORRECTION OF TYPING ERRORED)

Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị 
đã lên khuôn in báo.

Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo
(ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi
chúng tôi đánh máy sai.
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PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

30 điều hàng đầu trẻ em 
'phải làm' trước khi bắt đầu đi 
học mà các mẹ cần lưu lại

Có 9 trong số mười bậc cha mẹ tin 
rằng điều quan trọng là phải thường 
xuyên cho trẻ nhỏ làm quen với 

những trải nghiệm mới - và cố gắng mang đến cho 
những đứa trẻ nhỏ của họ bốn trải nghiệm mới mỗi 
tháng.

Nhiều cha mẹ đã tiết lộ 30 điều hàng đầu 
nên có trong danh sách “phải làm” của trẻ trước khi 
trẻ bắt đầu đi học.

Danh sách các hoạt động “phải làm” thú vị 
này bao gồm nhảy trong vũng nước, kết bạn và 
tham quan hồ bơi tại địa phương của họ.

Cuộc thăm dò ý kiến trên1.000 phụ huynh 
học sinh mầm non cho thấy trẻ em lẽ ra nên cho vịt 
ăn, tổ chức tiệc sinh nhật và gặp gỡ một số động vật 
thân thiện được nuôi tại trang trại trước khi bắt đầu 
học tiểu học.

Chơi đùa trong nhà hơi, tham gia một 
chuyến đi đến một cửa hàng đồ chơi và khiêu vũ 
với cha mẹ cũng được xếp hạng cao trong danh 
sách những việc cần làm trong những năm đầu đời 
của trẻ.

Và 89% các bậc cha mẹ tin rằng điều quan 
trọng là phải thường xuyên giới thiệu những điều 
mới mẻ cho con cái của họ để giúp ích cho sự phát 
triển của chúng.

Nghiên cứu do nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc trẻ em Busy Bees ủy quyền cho thấy gần 3/4 
phụ huynh (72%) đồng ý trải nghiệm những điều 
mới mẻ là điều quan trọng để xây dựng sự tự tin cho 
con cái họ.

Bảy trong số 10 người tin rằng những hoạt 
động được khuyến nghị giúp trẻ mẫu giáo học 
những điều mới, trong khi 60% nói rằng nó cho 
phép trẻ khám phá những cảm xúc khác nhau.

Deena Billings - Trưởng bộ phận Kinh 
nghiệm tại Busy Bees cho biết: “Cuộc sống luôn 
chứa đựng những điều kỳ diệu, và mọi đứa trẻ nên 
trải nghiệm nhiều nhất có thể trong những năm đầu 
đời để giúp chúng phát triển sự tự tin cũng như hiểu 
biết về thế giới”.

“Đáng buồn thay, nhiều trẻ em đã phải bỏ 
lỡ những khoảnh khắc quan trọng do đại dịch”.

“Những phát hiện này khẳng định những gì 
chúng tôi đã thấy trong các khảo sát của mình và 
lắng nghe được từ các bậc cha mẹ, vì họ hy vọng sẽ 
giới thiệu cho con cái của họ nhiều kinh nghiệm 
hơn khi bây giờ cuộc sống đang trở lại bình 
thường”.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi đang xây 
dựng các hoạt động bổ sung tại các trung tâm của 
chúng tôi để cung cấp cho trẻ em sự hỗ trợ phát 
triển bổ sung mà chúng cần”.

Để mở rộng những trải nghiệm này xa hơn 
so với môi trường chăm sóc trẻ em, Busy Bees đã 
tạo ra một câu đố vui nhộn để xem những hoạt động 
nào mà con họ đã bỏ qua trong danh sách.

Gần 2/3 các bậc cha mẹ (63%) tin rằng con 
họ đã bỏ lỡ nhiều trải nghiệm quan trọng này do đại 
dịch, với 78% đồng ý rằng sự phát triển của chúng 
đã bị kìm hãm vì điều này.

Tương tác xã hội (53%), kỹ năng xã hội 
(51%) và lời nói (30%) được bình chọn là những 
thứ bị ảnh hưởng hàng đầu.

Trong một cuộc khảo sát riêng do nhà trẻ 
thực hiện, thăm dò ý kiến của 1.905 phụ huynh, có 
hơn một phần ba (36%) lo ngại rằng đại dịch đã 
khiến con họ khó cảm thấy sẵn sàng đến trường 
hơn.

Trên thực tế, bốn trong mười thành viên 
của Ban phụ huynh Busy Bees cho biết họ đã nói 
chuyện với nhân viên chủ chốt nhà trẻ của con 
mình về tác động của đại dịch đối với con họ.

Theo nghiên cứu của OnePoll, hơn một nửa 
(52%) có kế hoạch học bù trong mùa hè, và họ đã 
bắt đầu loại bỏ những hoạt động này ra khỏi danh 
sách của họ, theo nghiên cứu của OnePoll - có tám 
trong mười phụ huynh lên kế hoạch cho những trải 
nghiệm mới và thú vị cho con họ.

Cũng có 89% “cảm thấy hài lòng với tư 
cách là cha mẹ” khi thấy con mình thích thú với 
những điều mới, với trung bình các ông bố bà mẹ 
muốn cho con họ 4 trải nghiệm mới mỗi tháng.

Mặc dù vậy, một phần ba vẫn đang đấu 
tranh để tìm ra được những điều thú vị cho con họ 
tham gia.

Nguồn cảm hứng chính để tìm ra những 
hoạt động mới lạ để tham gia cùng những đứa con 
nhỏ của họ đến từ bạn bè và gia đình (59%), trong 
khi 43% thường chuyển sang Instagram, và 27% 
tìm đến các tổ chức chuyên gia hoặc cơ sở chăm 
sóc trẻ em của họ.

Ảnh minh họa
39% tiếp theo sẽ tìm đến các trang web 

khác nhau, và 37% thì xem qua các bài đăng trên 
Facebook của người khác - hoặc hỏi chính đứa trẻ.

Tuy nhiên, việc không được sống một cuộc 
sống bình thường trong thời kỳ đại dịch cũng giúp 
các bậc cha mẹ có được những đặc quyền khác, vì 
có đến 61% thích dành nhiều thời gian hơn cho 
nhau như một gia đình.

Và gần một nửa số phụ huynh được khảo 
sát (49%) nói rằng họ có kế hoạch tiếp tục dành 
nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động 

chung trong tương lai.
Deena Billings nói thêm: “Có rất nhiều thứ 

mà các gia đình đã bỏ lỡ trong hai năm qua vì đại 
dịch, nhưng thật tuyệt khi thấy rằng các bậc cha mẹ 
đều muốn bù đắp thời gian đã mất cho con mình”.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi đã làm việc 
với các bậc cha mẹ để phát triển danh sách 30 điều 
mà tất cả trẻ em nên thử trước khi bắt đầu đi học”.

“Chúng tôi hy vọng điều này cung cấp một 
số cảm hứng cho các hoạt động thân thiện với gia 
đình sẽ diễn ra trong những tháng hè sắp tới”.

DANH SÁCH 30 ĐIỀU HÀNG ĐẦU 
MỌI TRẺ NÊN LÀM TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU 
ĐI HỌC

1. Học bơi
2. Nhảy múa trong vũng nước
3. Kết bạn
4. Cho vịt ăn
5. Có một bữa tiệc sinh nhật
6. Đến sở thú
7. Đến một cửa hàng đồ chơi
8. Chơi trong nhà hơi
9. Chèo thuyền trên biển
10. Khiêu vũ với cha mẹ
11. Nướng bánh
12. Dựng người tuyết
13. Chơi với đất nặn hoặc slime
14. Xem ít nhất một bộ phim Disney
15. Ăn khoai tây chiên bên bờ biển
16. Vẽ tranh bằng ngón tay
17. Nhảy vào một đống lớn lá mùa thu
18. Đi xe buýt
19. Đào một cái hố khổng lồ hoặc xây lâu 

đài cát ở bãi biển
20. Ăn mặc sang trọng
21. Đi dã ngoại với gấu bông 
22. Làm một pháo đài trên sofa
23. Hãy gieo một hạt giống và nhìn thấy nó 

lớn lên
24. Đi đến một hội trại
25. Sử dụng giường như tấm bạt lò xo
26. Đi săn kho báu
27. Ăn kẹo bông gòn 
28. Đi xem phim
29. Đi săn bọ
30. Bị trầy đầu gối. ■

Thay bóng đèn là bất hợp 
pháp ở Victoria, Úc 

Luật này của Úc có thể làm bạn ngạc 
nhiên nhưng nó lại chứa đựng ý 
nghĩa rất lớn. Theo luật  tại tiêu 

bang Victoria, việc thay đổi một bóng đèn mà 
không có giấy phép hợp lệ là vi phạm luật. Được 
biết, chỉ những thợ điện có giấy phép được quyền 
thay bóng đèn. Và chắc chắn, nếu không tôn trọng 
điều luật này, bạn sẽ bị phạt rất nặng. ■ 
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Song Kang - “Trai hư” thừa 
nhan sắc, dư thực lực của Kbiz 
và tin đồn hẹn hò Han So Hee

Nhận được sự chú ý mạnh mẽ của công 
chúng sau dự án phim Nevertheless, 
ít ai biết rằng, Song Kang từng có 

khoảng thời gian dài lận đận tìm chỗ ứng cho  đ
mình vì mãi không thể tỏa sáng.

Song Kang là nam diễn viên, người mẫu xứ 
Hàn có đời tư sạch sẽ và diễn xuất được đánh giá là 
khá ấn tượng. Anh ra mắt với vai trò diễn viên qua 
một số vai phụ và dần vươn mình chứng minh thực 
lực bản thân qua các vai chính phim truyền hình lẫn 
phim điện ảnh.

Song Kang được khán giả yêu mến không chỉ 
nhờ khả năng diễn xuất mà còn ở cách nam diễn 
viên 9X thể hiện bản thân một cách hiền lành, đôi 
chút ngây thơ, nhút nhát nhưng rất đáng yêu. Trong 
sự nghiệp, Song Kang đã góp mặt trong một số tác 
phẩm nổi tiếng như Love Alarm, Beautiful 
Vampire, The Liar and His Lover, Sweet Home,…

Vào nghề muộn nhưng vẫn chứng minh 
được năng lực

Song Kang sinh ra và lớn lên ở thủ đô Seoul - 
Hàn Quốc, anh bắt đầu tham gia diễn xuất khá 
muộn so với nhiều diễn viên khác. Định hướng làm 
diễn viên của Song Kang được xác định khi nam 
diễn viên xem vai diễn Jack của Leonardo 
DiCaprio trong phim Titanic. 

Theo học tại một trường đại học Seoul và sở 
hữu ngoại hình cao ráo, điển trai nhưng suốt những 
năm đại học Song Kang vẫn chưa thành công tham 
gia diễn xuất. 

Đến năm 2017, khi đã 23 tuổi Song Kang mới 
góp mặt vào vai phụ trong một bộ phim tên The 
Liar And His Lover. Nét duyên dáng và ngoại hình 
nổi bật giúp Song Kang được khán giả biết đến và 
mở đường cho những sản phẩm đóng chính sau này 
của anh.

Những năm sau đó, Song Kang ý thức được 
chuyện mình gia nhập làng giải trí muộn nên chăm 
chỉ nhận nhiều kịch bản khác nhau. Khả năng diễn 
xuất của nam diễn viên được đánh giá cao và luôn 
cải thiện qua từng vai diễn dù tác phẩm nam diễn 
viên tham gia có thành công hay không.

Những bộ phim nổi bật nhất của Song Kang có 
thể kể đến như chàng trai ngây thơ si tình trong 
Beautiful Vampire (2018) hay thanh niên nửa 
người nửa quái vật bị rối loạn tâm lý do tổn thương 
trong quá khứ trong Sweet Home (2020).

Và gây ấn tượng nhất chính là vai nam chính 
giàu có nhưng chung tình trong phim tình cảm viễn 
tưởng học đường mang tên Love Alarm (2019). 
Qua bộ phim này, tên tuổi của Song Kang được biết 
đến rất nhiều và nhiều hợp đồng quảng cáo, chụp 
ảnh đều tìm đến anh.

Không ngừng nỗ lực, Song Kang trở lại màn 
ảnh nhỏ năm 2021 với 3 tác phẩm gốm Love Alarm 
2, Navillera và Nevertheless. Các bộ phim đều ăn 
khách, để lại dấu ấn trong lòng khán giả quốc tế.

Tiếp tục phần 1, bộ phim Love Alarm 2 sẽ tiếp 
tục chuyện tình của 3 nhân vật chính. Bộ phim này 
được nhiều người mong đợi hơn 1 năm kể từ ngày 
kết thúc phần một, hy vọng nam diễn viên sẽ tiếp 
tục giữ vững phong độ của mình.

Còn về phim Navillera, Song Kang sẽ hóa 
thân vào vai một vũ công ba lê 23 tuổi Lee Chae 
Rok. Với sự nghiệp đang lên nhờ tài năng tuyệt vời 
của bản thân, cậu hay tự trách mình vì để xảy ra 
chấn thương thường xuyên. 

Cậu nhận được sự ủng hộ hết mình và nhận 
được nhiều bài học cuộc sống sau khi gặp được 
Shim Duk Chool, một vũ công mới, người theo 
đuổi ước mơ một cách chân thành hơn bất cứ ai 
khác mà Lee Chae Rok từng gặp. Tác phẩm đòi hỏi 
khả năng múa ba lê chuyên nghiệp hứa hẹn sẽ là 
một cơ hội để Song Kang thể hiện khả năng vào vai 
tốt của mình, ghi dấu ấn nhiều hơn với khán giả.

Đặc biệt, bộ phim Nevertheless đánh dấu sự 
nghiệp của Song Kang với vai diễn bad boy, khá 
lạnh lùng và đầy nội tâm. Đây là một trong những 
phim truyền hình được bàn tán tại Hàn Quốc nhiều 
nhất. 

Phim gắn mác 19 , ngập tràn cảnh nóng. Dù bị 
nhiều người lên án, Nevertheless vẫn đứng đầu 
danh sách phim được xem nhiều nhất trên Netflix 
tại nhiều quốc gia châu Á. Nhờ hiệu ứng của bộ 
phim cùng “chemistry” quá ngọt ngào mà từ khóa 
Song Kang Han So Hee được tìm kiếm trong một 
thời gian dài.

Đây là một trong những phim truyền hình 
được bàn tán tại Hàn Quốc nhiều nhất hiện nay. 
Phim gắn mác 19 , ngập tràn cảnh nóng. 

Dù bị nhiều người lên án, Dẫu biết vẫn đứng 
đầu danh sách phim được xem nhiều nhất trên 
Netflix tại nhiều quốc gia châu Á. Nhờ hiệu ứng 
của bộ phim cùng “chemistry” quá ngọt ngào mà từ 
khóa Song Kang Han So Hee được tìm kiếm trong 
một thời gian dài.

Tham gia chương trình thực tế cùng nhiều 
nhân vật nổi tiếng như MC quốc dân Yoo Jae Suk, 

Jennie,… Song Kang đã thể hiện một con người 
hoàn toàn khác trên phim, rất đáng yêu và có đôi 
chút… ngu ngơ. Anh chàng đốn tim khán giả với 
những cử chỉ ngây ngô, đáng yêu và ngượng ngùng 
khác hẳn các nhân vật trên phim đã giúp nam diễn 
viên nhận được nhiều sự yêu mến hơn.

Một bí mật thú vị mà Song Kang từng chia sẻ 
rằng khi quay phim, nam diễn viên đã không thể 
tập trung được và tỏ ra khá bối rối chỉ vì nghe được 
tiếng cười của các nhân viên đoàn làm phim. Điều 
này đã gây trở ngại không nhỏ đến tâm lý và công 
việc nhưng đến cuối cùng Song Kang đã giải quyết 
được yếu điểm ấy mà tập trung hóa thân vào nhân 
vật.

Mặc dù tham gia diễn xuất khá muộn so với 
nhiều bạn diễn khác nhưng Song Kang vẫn dần xây 
dựng được hình tượng là một diễn viên thực lực 
trong lòng khán giả. Nam diễn viên luôn cân nhắc 
những kịch bản phù hợp để đem đến cho khán giả 
những tác phẩm hay, thú vị nhất. Mong rằng Song 
Kang sẽ ngày càng phát triển tại thị trường trong 
nước lẫn quốc tế.

Vướng tin hẹn hò Han So Hee

Song Kang và Han So Hee đóng chính phim 
Nevertheless, tháng 6 năm ngoái. Cả hai thường 
xuyên tương tác khá ngọt ngào trong bộ phim 
Nevertheless ra ngoài đời thực, hàng loạt các tin 
tức bộ đôi diễn viên “phim giả tình thật” đã lan 
truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

Sau khi phim kết thúc, cặp nghệ sĩ dính tin đồn 
hẹn hò do nhiều lần bị bắt gặp tại cùng một địa 
điểm. Một số nhân chứng kể thường bắt gặp Song 
Kang ở Hyang-dong, Gyeonggi-do, nơi Han So 
Hee sống.

Đặc biệt, trong một chương trình truyền hình, 
Song Kang và Han So Hee đã cùng nhau trả lời 
những câu hỏi do ban tổ chức và các fan đưa ra. 
Tương tác gần gũi, thân mật của bộ đôi nhanh 
chóng lọt vào tầm mắt của khán giả.

Ngay sau đó, một số mọt phim đã tinh ý nhận 
ra chiếc nhẫn mà hai diễn viên đeo có cùng kiểu 
dáng giống nhau. Nhiều người hâm mộ cực kì thích 
thú và cho rằng đó có thể là dấu hiệu để bộ đôi 
chính Nevertheless xác nhận chuyện hẹn hò. Số 
khác thì cho rằng chiếc nhẫn mà hai diễn viên đeo 
đơn thuần là trùng hợp, không thể nói lên mối quan 
hệ thật sự của Song Kang và Han So Hee.

Những người làm việc chung cũng thường 
xuyên bắt gặp phản ứng hóa học của cả hai. Hơn 
thế nữa, họ thường xuyên có những tương tác hết 
sức tình tứ khiến nhiều fan nghi ngờ Song Kang và 
Han So Hee thực sự là cặp đôi ngoài đời.

Dẫu vậy, tất cả vẫn chỉ là đồn đoán của cư dân 
mạng bởi lẽ người trong cuộc chưa từng lên tiếng 
xác nhận về mối quan hệ này.

                                                          Linh Phương
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Trần Xung - “Cô mẫu” Như Ý 
Truyện: Được vinh danh tại 
Oscar và scandal bỏ rơi con 
giống Trịnh Sảng

Ngoài vai “cô mẫu” trong Như Ý 
Truyện, Trần Xung còn là Quan Âm 
Bồ Tát ấn tượng nhất màn ảnh Hoa 

ngữ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nữ diễn viên từng gặp 
nhiều trắc trở và thăng trầm trong cả sự nghiệp và 
chuyện tình cảm.

Tây Du Ký từng có rất nhiều phiên bản khác 
nhau, nhưng chung quy vẫn là một trong những tác 
phẩm chuyển thể được đón nhận nồng nhiệt nhất từ 
khán giả truyền hình trong suốt những năm qua. 

Đứng sau thành công to lớn của những bộ 
phim này không thể phủ nhận sự nỗ lực của dàn 
diễn viên đối với mỗi vai diễn dù nhỏ nhất. Điển 
hình phải kể đến vai Quan Âm Bồ Tát - một trong 
những vai diễn để lại dấu ấn với không ít thế hệ kể 
từ khi lên sóng truyền hình.

Những diễn viên từng vào vai Quan Âm Bồ 
Tát đều cố gắng thể hiện vai diễn tốt nhất có thể và 
điểm chung của họ chính là nhân vật giàu lòng từ 
bi, đức độ với nụ cười vô cùng hiền lương. Thế 
nhưng thoát vai, mỗi người lại có một cuộc sống 
chẳng hề giống nhau.

Nếu như cuộc sống của “Quan Âm Bồ Tát” Tả 
Đại Phân vô cùng thuận buồm, xuôi gió, luôn gặp 
may mắn thì Trần Xung lại gặp nhiều trắc trở và 
thăng trầm hơn trong cả sự nghiệp và chuyện tình 
cảm.

Thời hoàng kim ở Trung Quốc

Nữ diễn viên sinh năm 1961 là người gốc 
Thượng Hải, cô sinh ra trong gia đình trí thức với 
cha mẹ đều là bác sĩ có tiếng. Ngay từ khi còn nhỏ, 
Trần Xung đã được cha mẹ đưa đi học đàn piano và 
tiếp xúc với nhiều môn nghệ thuật khác.

Vai diễn đầu tiên của Trần Xung xuất hiện 
trong bộ phim Youth (tạm dịch: Tuổi thanh xuân) 
vào năm 1976. Cô từng chia sẻ cảm thấy choáng 
ngợp khi đến nơi casting, bởi ở đó có quá nhiều 
diễn viên nhí đang chờ đợi. Chính bản thân cô cũng 
thấy bất ngờ vì được lọt vào mắt xanh của cố đạo 
diễn Tạ Tấn.

Năm 1978, Trần Xung xuất sắc thi đỗ vào 
trường Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, mở ra con 
đường cho cô đi đến Hollywood. Trong khoảng 
thời gian này, nữ diễn viên nhận được lời mời đóng 
một bộ phim khác mang tên Little Flower (tạm 
dịch: Tiểu Hoa), đóng chung với Lưu Hiểu Khánh 
và Đường Quốc Cường.

Mặc sự phản đối của các thầy cô, Trần Xung 
quyết định xin tạm nghỉ học để đi quay phim. Little 
Flower được khán giả đón nhận nồng nhiệt, Trần 
Xung bỗng chốc vụt sáng và trở thành nữ diễn viên 
hạng A. Cô vinh dự chiến thắng giải thưởng Bách 
hoa Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Trung Quốc.

Trở thành “Elizabeth Taylor của Trung 
Quốc”

Sự thành công ở quê nhà không thể làm thỏa 
mãn khát vọng của Trần Xung, cô quyết định tạm 
dừng mọi hoạt động giải trí để sang Mỹ du học. 

Sang nơi đất khách, nữ diễn viên phải tự lực 
cánh sinh vì không có một đồng trong túi. Cô phải 
đi làm nhiều công việc, kể cả rửa bát thuê để kiếm 
tiền trang trải cuộc sống.

Trong một lần tình cờ, cô gặp gỡ Raffaella De 
Laurentiis - nhà sản xuất phim nổi tiếng người Ý. 
Nhận vai nữ chính trong bộ phim mang tầm cỡ 
Hollywood có tênTai-Pan (1986), Trần Xung 
không ngại “cởi đồ” trong nhiều phân cảnh để khoe 
vẻ đẹp thanh xuân của cô gái 25 tuổi. Nhiều tờ báo 
lúc bấy giờ ca ngợi nữ diễn viên giống như nàng 
“Elizabeth Taylor của Trung Quốc”.

Sau đó, Trần Xung tiếp tục với vai diễn trong 
bộ phim Hoàng đế cuối cùng và trở thành diễn viên 
Trung Quốc đầu tiên được xướng tên tại giải 
thưởng Oscar danh giá. Trong khoảng thời gian 
tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây, Trần Xung bị 
khán giả quê nhà chỉ trích vì thường xuyên đóng 
phim có cảnh khoe da thịt hoặc chụp những bộ ảnh 
nóng bỏng.

“Quan Âm” ấn tượng nhất

Kể từ năm 1998, Trần Xung dần ít xuất hiện 
trên màn ảnh, cô chỉ thỉnh thoảng tham gia diễn 
xuất trong những phim có kịch bản ấn tượng. Cô 
chủ yếu tự viết kịch bản và sản xuất phim ở Mỹ.

Khi Trần Xung đóng vai Quan Âm Bồ Tát 
trong Tây Du Ký phiên bản năm 2009 của đài Chiết 
Giang, nhiều khán giả cảm thấy ngạc nhiên vì lúc 
này cô đã thành danh trên phim trường quốc tế. Nữ 
diễn viên trả lời rằng, lý do cô nhận vai phụ này chỉ 
vì các con cô muốn được thấy mẹ xuất hiện trong 
câu chuyện thần thoại nổi tiếng.

Vai Quan Âm của Trần Xung ban đầu bị khán 
giả chê bai khá nhiều do tạo hình nhân vật hở hang, 

khác xa so với hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát mà 
mọi người thường thấy. 

Thêm vào đó, quá khứ thường xuyên đóng 
phim có cảnh nóng cũng là điểm trừ của Trần Xung 
trong mắt công chúng.

Tuy nhiên, tới khi phim lên sóng, Trần Xung 
lại nhận được nhiều cảm tình của khán giả vì lối 
diễn xuất chân thật và gương mặt toát lên vẻ nhân 
từ, hiền hậu của một người mẹ.

Đời tư nhiều sóng gió

Khi sang Mỹ du học, vì quá cô đơn nên Trần 
Xung dễ dàng xiêu lòng và đồng ý gả cho một 
người làm trong ngành giải trí có tên Liễu Thanh. 
Tuy nhiên, Liễu Thanh ngày càng tỏ ra ghen tuông 
với các mối quan hệ của vợ, anh ta kiểm soát các 
hợp đồng và cấm Trần Xung tiếp xúc với người 
khác giới. Vì thế, cả hai ly hôn sau 5 năm chung 
sống.

Năm 1992, Trần Xung tái hôn với bác sĩ Hoa 
kiều Peter Hui. Ban đầu, hai người nhận nuôi 1 cặp 
song sinh và 1 bé gái vì tưởng không thể có con. 

Sau này, cô bất ngờ mang thai và sinh ra một 
bé gái kháu khỉnh. Một năm sau đó, công chúng 
không còn thấy cặp song sinh xuất hiện bên cạnh 
vợ chồng Trần Xung.

Nữ diễn viên đành phải thừa nhận đã chuyển 
cặp song sinh kia sang một gia đình khác ở New 
York vì không thể quán xuyến được hết việc nhà và 
đủ thời gian để chăm lo cho các con. Hành động 
của Trần Xung bị khán giả lên án nặng nề, cho rằng 
cô đã bỏ rơi con mình, không làm tròn trách nhiệm 
của người mẹ.

Vết đen khó xóa nhòa

Thời điểm lùm xùm nói trên nổ ra, quản lý của 
Trần Xung còn hé lộ nhiều điều liên quan tới mối 
quan hệ giữa Trần Xung và hai cô con gái nuôi. Dù 
không đồng hành, nữ diễn viên vẫn thường xuyên 
cập nhật tình hình của các con. 

Trần Xung hạn chế liên lạc trực tiếp với cặp 
song sinh, bởi cô và bố mẹ mới của hai đứa trẻ 
không muốn chia sẻ chi tiết về quá trình nhận nuôi.

Đã hơn 20 năm kể từ khi nghi án bỏ rơi con 
nuôi gây tranh cãi trên các diễn đàn, thế nhưng, 
công chúng dường như chưa bao giờ thôi hoài nghi 
về sự thực phía sau câu chuyện do quản lý của Trần 
Xung kể với báo giới.

Theo 8days.sg, mỗi khi Trần Xung đăng ảnh 
chia sẻ quá trình trưởng thành của hai cô con gái 
ruột, một bộ phận cư dân mạng lại gợi nhắc về vụ 
việc năm xưa.

Trước đó, khi nghệ sĩ gạo cội thông báo trên 
mạng xã hội Weibo rằng con gái cô đã tốt nghiệp 
trường đại học Harvard, một vài người hâm mộ 
phản ứng gay gắt dưới phần bình luận của bài viết: 
“Vậy còn con gái nuôi của cô thì sao?”, “Con gái cô 
tuyệt vời lắm, vậy những đứa trẻ mà cô bỏ rơi thì 
sao rồi?”…

Giờ đây, tên tuổi của Trần Xung tại Trung 
Quốc sánh ngang với các ngôi sao kỳ cựu như Lưu 
Hiểu Khánh, Ô Quân Mai, Lưu Gia Linh… Cô tận 
hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và cô con gái 
xinh đẹp, thỉnh thoảng tham gia một vài bộ phim và 
viết blog nấu ăn.

                                                           Hoàng Phúc
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Youn Yuh Jung - Diễn viên 
Hàn đầu tiên nhận giải Oscar: Bị 
chồng phụ bạc, đáp trả khi bị 
xem thường

Bà Youn Yuh Jung là nữ diễn viên gạo 
cội của Hàn Quốc với nhiều bộ phim 
nổi tiếng như Cô hầu gái, Quý bà 

Bacchus, Chó săn tiền,… Năm ngoái, bà đi vào 
lịch sử khi là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận 
tượng vàng Oscar cho vai diễn trong Khát vọng đổi 
đời. Ngoài tài năng diễn xuất, bà còn được khen 
ngợi vì sự thẳng thắn và quyết liệt của mình.

Nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành 
tượng vàng Oscar

Tại lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 93, nữ 
diễn viên nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung đã 
làm nên lịch sử cho nền điện ảnh Hàn Quốc khi 
giành giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” nhờ vai 
diễn Soon Ja trong bộ phim “Minari” (2020). Giải 
thưởng này giúp bà trở thành diễn viên Hàn Quốc 
đầu tiên giành chiến thắng tại Oscar. Nhiều ngôi 
sao đình đám giới giải trí Hàn như: Park Seo Joon, 
Song Hye Kyo, Lee Byung Hun, Gong Hyo… đều 
đồng loạt lên tiếng chúc mừng cũng như cảm phục 
tài năng của bà.

Tại Hàn Quốc, Youn Yuh Jung được mệnh 
danh là “bà ngoại quốc dân” bởi độ phủ sóng trên 
màn ảnh của mình. Trong suốt 55 năm sự nghiệp, 
ngôi sao Hàn Quốc đã tham gia hơn 35 phim điện 
ảnh và 96 tác phẩm truyền hình. Trong từng tác 
phẩm mình tham gia, Youn Yuh Jung luôn biến hóa 
đa dạng và không rập khuôn chính mình, thậm chí 
những vai diễn như người thứ ba, ngoại tình hay 
gái già bán dâm cũng không làm khó được bà.

Youn Yuh Jung sinh năm 1947 tại Gyeonggi. 
Năm 1966, khi học năm nhất Đại học Hanyang, 
chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, bà 
thi tài năng và được tuyển dụng. Vì mê diễn xuất, 
bà bỏ học. Một năm sau, Youn chạm ngõ màn ảnh 
với phim Mister Gong và lập tức đoạt giải Tài năng 
mới xuất sắc tại TBC Drama Awards.

Năm 1974, bà quyết định từ giã sự nghiệp và 
theo chồng sang Mỹ. Sau một thời gian dài, Youn 
Yuh Jung quyết định quay trở lại quê nhà và bắt đầu 
lại với những vai diễn phụ. Năm 2010, nữ minh 
tinh họ Youn đánh dấu mốc son mới cho sự nghiệp 

khi đảm nhận vai nữ quản gia uy quyền trong phim 
“Cô hầu gái” (The Housemaid, 2010). Nhân vật 
của bà được giới chuyên môn nhận xét ấn tượng 
hơn cả nữ chính Jeon Do Yeon.

Năm 2012, Youn Yuh Jung lại tiếp tục gây 
được tiếng vang lớn với bộ phim “Hương Vị đồng 
tiền” (The Taste of Money), bộ phim được đánh giá 
là gây tranh cãi nhất trên con đường hoạt động 
nghệ thuật của bà. Nhiều khán giả không khỏi đỏ 
mặt với những phân cảnh nóng bỏng của bà với 
nam diễn viên trẻ kém mình đến 31 tuổi - Kim 
Kang Woo.

Năm 2020, Youn Yuh Jung một lần nữa tỏa 
sáng khi vào vai bà ngoại quái chiêu Soon Ja trong 
“Minari”, bộ phim kể về gia đình Hàn Quốc đến 
Mỹ tìm cơ hội đổi đời. Chia sẻ về việc tham gia 
“Minari”, Youn Yuh Jung cho biết: “Tôi nhận lời 
tham gia bộ phim này có lẽ là bởi các con trai tôi 
đều là người Mỹ gốc Hàn, các con tôi đang sống ở 
Mỹ. Thực sự trong trái tim mình, đây là dự án phim 
có nhiều nét tương đồng với cuộc sống riêng của 
tôi. Có lẽ, tôi cũng đã làm bộ phim này cho hai con 
trai của mình, vì tôi hiểu cảm xúc của chúng”. 
Trước Oscar, “Minari” cũng đã mang về cho nữ 
diễn viên 32 giải thưởng từ các Liên hoan phim lớn 
nhỏ trên khắp thế giới.

Cuộc hôn nhân dang dở cùng người chồng 
phụ bạc

Có sự nghiệp thành công nhưng cuộc đời Youn 
Yuh Jung lại phải chịu không ít sóng gió, bắt đầu từ 
cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Năm 1974, 
khi ở đỉnh cao sự nghiệp, bà kết hôn với ca sĩ huyền 
thoại Jo Young Nam. Theo tiếng gọi của tình yêu, 
bà âm thầm rời khỏi làng giải trí để sang Mỹ định 
cư cùng chồng.

Tuy nhiên trong những năm tháng ở Mỹ, Jo 
Young Nam chẳng những không làm ra tiền mà còn 
tiêu hết tiền tiết kiệm của vợ. Thậm chí còn phụ 
bạc, bỏ lại bà cùng con trai để chạy theo người phụ 
nữ khác. Quá đau khổ, Youn Yuh Jung ôm con trở 
về nước.

Ngày quay trở lại màn ảnh, nữ diễn viên gặp 
nhiều rào cản vì định kiến ly hôn, làm mẹ đơn thân. 
Bà từng bị đối xử như tội phạm, chịu những lời mỉa 
mai, dè bỉu. Một số khán giả còn gọi đến đài truyền 
hình yêu cầu không chiếu phim có Youn Yuh Jung.

Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì và tài năng của 
mình, Youn Yuh Jung nhanh chóng lấy lại được vị 
thế không chỉ trong làng giải trí Hàn Quốc mà còn 
vươn ra cả quốc tế.

Ở tuổi 75, bà vẫn chăm chỉ tham gia đóng 
phim và yêu thích công việc của mình. “Tôi không 
phải đại diện cho đất nước để tham dự Thế vận hội 
mà tôi cảm thấy như đang thi đấu cho đất nước của 
mình. Thật căng thẳng!”, là chia sẻ của Youn Yuh 
Jung khi tới Mỹ tham dự lễ trao giải Oscar 2021.

Không chỉ sở hữu tài năng diễn xuất hơn 
người, bà còn là người thẳng thắn và quyết liệt. Có 

hơn 50 năm trong nghề, Youn Yuh Jung sẵn sàng 
phản ứng mạnh mẽ với những hành động mà bà 
đánh giá là không tôn trọng mình của những nhà 
làm phim và phóng viên Hollywood.

Ném kịch bản vì bị yêu cầu thử vai

Gần đây, Youn Yuh Jung trở lại màn ảnh nhỏ 
với bộ phim Pachinko. Tiết lộ của ngôi sao gạo cội 
trong quá trình thực hiện bộ phim đã khiến dư luận 
tranh cãi. Youn Yuh Jung cho biết, bà đã thẳng tay 
ném 8 tập kịch bản ra ngoài cửa khi bị phía sản xuất 
yêu cầu diễn thử vai mặc dù họ chính là người tìm 
đến bà trước.

“Không thể hiểu nổi lý do họ bắt tôi phải thử 
vai khi tôi đã có hơn 50 năm kinh nghiệm. Chẳng 
phải giới giải trí Hàn Quốc sẽ gọi tôi là “Youn Yuh 
Jung thử vai thất bại' nếu bên sản xuất đánh giá tôi 
không phù hợp với vai diễn hay sao. Tôi không 
muốn mang 50 năm uy tín ra đặt cược chỉ vì vai 
diễn này”, bà cho biết.

Khán giả phân ra 2 luồng ý kiến trước hành 
động của Youn Yuh Jung. Nhiều người cho rằng 
việc thử vai nằm trong quy trình sản xuất 1 bộ 
phim. Không riêng gì Youn Yuh Jung, mà rất nhiều 
diễn viên nổi tiếng trên thế giới từng đoạt những 
giải thưởng danh giá đều phải thử vai nếu cần thiết.

Ngược lại, một bộ phận cư dân mạng lại cho 
rằng năng lực diễn xuất của bà đã được chứng thực 
qua nhiều vai diễn thành công, vì thế việc thử vai là 
không cần thiết. Truyền thông nhận định, việc xảy 
ra tranh cãi xuất phát từ sự khác biệt trong văn hóa 
sản xuất phim truyền hình của Mỹ và Hàn Quốc.

Đáp trả khi bị phóng viên hỏi thô lỗ

Tại lễ Oscar 2021, diễn viên Brad Pitt là người 
trao tượng vàng danh giá cho Youn Yuh Jung. Kết 
thúc buổi trao giải, một phóng viên đã liên tục đặt 
câu hỏi cho nữ diễn viên Hàn Quốc, nhưng không 
phải về vai diễn hay giải thưởng bà vừa đạt được 
mà là về… Brad Pitt.

Phẫn nộ hơn, phóng viên đã hỏi bà rằng Brad 
Pitt có mùi như thế nào. Ngay lập tức, bà Youn đáp 
trả: “Tôi không phải là chó, sao tôi lại đi ngửi cậu 
ấy”.

Cư dân mạng Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ 
trước thái độ của phóng viên quốc tế, đồng thời hả 
hê trước màn đối đáp vô cùng thông minh và sắc 
bén của “bà ngoại quốc dân”.

                                                          Linh Phương

Chung Lệ Đề diễn ở sự kiện 
nhỏ, cát-xê 41.000-70.000 USD

Tuổi tác cao và hình ảnh gây tranh cãi 
khiến Chung Lệ Đề vắng show. Thời 
gian qua, nguồn thu nhập của cô đến từ 

việc livestream, biểu diễn ở các sự kiện thương mại 
quy mô nhỏ.

Ngày 10/10, HK01 đưa tin Chung Lệ Đề tham 
dự sự kiện khai trương, cắt băng khánh thành tại 
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một quận nhỏ ở Trung Quốc. Cô biểu diễn trên 
sân khấu trống trải, chỉ có tấm bạt trải nền màu đỏ 
và an ninh lỏng lẻo. Nguồn tin cho biết nữ diễn viên 
nhận cát-xê rất cao, khoảng 41.000-70.000 USD 
cho vài tiếng xuất hiện.

Theo Sina, vài năm trở lại đây, danh tiếng 
Chung Lệ Đề đi xuống. Do nhiều tuổi, cô không 
còn chỗ đứng trong showbiz. Việc thị trường hiện 
nay do các nghệ sĩ trẻ thống lĩnh cũng khiến thế hệ 
diễn viên đàn chị như Chung Lệ Đề khó tìm được 
việc, nhất là khi dịch Covid-19 đang tác động tiêu 

cực đến ngành giải trí Trung Quốc.

Vắng show, thời gian qua, người đẹp Thiên 
long bát bộ làm nhiều việc để kiếm tiền. Ngoài hát 
ở sự kiện bình dân, Chung Lệ Đề còn livestream 
tập thể dục, quay vlog. Giữa tháng 9, nữ diễn viên 
bị chỉ trích xem người lớn tuổi là công cụ kiếm tiền 
và danh tiếng. Cô ép mẹ chồng tập thể dục cường 
độ cao với mình trên sóng trực tuyến, bất chấp bà 
không thích và mệt mỏi.

Chung Lệ Đề còn mất điểm vì phong cách ăn 
mặc không hợp tuổi. Nữ diễn viên nổi tiếng phóng 
khoáng, thích phô trương cơ thể. Điều này khiến cô 
thường xuyên bị la ó vì hở bạo dẫn đến phản cảm. 
Gần đây, ngôi sao Hong Kong bị nghi vấn tạo dựng 
mâu thuẫn hôn nhân với chồng kém tuổi để gây chú 
ý.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, là diễn viên nổi 
tiếng gợi cảm ở châu Á. Cô có mẹ là người Việt 
Nam. Những bộ phim nổi bật của cô có Mẹ kế, 
Thiên long bát bộ, Vua phá hoại. Nữ diễn viên kết 
hôn với tài tử kém 12 tuổi Trương Luân Thạc vào 
năm 2017. Trước đó, Chung Lệ Đề đã có 2 đời 
chồng và 3 con gái riêng.

                                                                    
An Chi

Phim mới của Chân Tử Đan 
lỗ 25 triệu USD

Tác phẩm “Giải cứu” do Chân Tử Đan 
làm giám đốc sản xuất kiêm diễn viên 
chính thất thu sau khi công chiếu. 

Doanh thu không như mong đợi khiến nhà sản xuất 
dự án lao đao.

Ngày 10/10, Sohu đưa tin doanh thu sau 7 

ngày công chiếu của bộ phim Giải cứu hiện chỉ đạt 
15 triệu NDT (2 triệu USD). Theo quan sát của 
Maoyan, với tỷ lệ người xem thấp như hiện tại, tác 
phẩm chỉ có thể cán mốc tổng doanh thu phòng vé 
khoảng 19 triệu NDT (2,6 triệu USD).

Theo Sohu, Giải cứu có kinh phí sản xuất lên 
đến 200 triệu NDT (27,9 triệu USD). Vì thế, với 
doanh thu ảm đạm, thậm chí không đủ để trả cát-xê 
cho diễn viên như trên, nhà sản xuất đối diện với 
thua lỗ nặng. Trang tin cho biết Giải cứu ước tính 
thiệt hại hơn 25 triệu USD.

Theo Sina, nguyên nhân tác phẩm của Chân 
Tử Đan thảm bại doanh thu là do không thuộc 
nhóm phim được ưu tiên về suất chiếu, phòng 
chiếu. Bên cạnh đó, chất lượng của phim không tốt, 
dẫn tới truyền miệng kém. Do đó, tác phẩm ít có 
khả năng tạo đột phá doanh thu.

Phim bị chê nội dung cũ kỹ, cốt truyện khiên 
cưỡng. Cách xây dựng nhân vật bị đánh giá không 
tốt. Ví dụ người cha đưa con tới tận vùng giá lạnh 
chỉ để dạy con một bài học về đạo đức. Hay cậu bé 
đảm nhiệm vai người con bị cho là phiền nhiễu, 
gây khó chịu vì tính cách ương bướng quá mức.

Giải cứu được sản xuất bởi ê-kíp hùng hậu 
gồm 300 nhân viên hậu kỳ, 500 diễn viên. Phim 
được thực hiện từ tháng 12/2019, nhưng sau đó 
phải hoãn quay 6 tháng vì dịch bệnh, làm thiệt hại 
kinh tế hơn 10 triệu NDT (1,5 triệu USD). Đạo 

diễn La Chí Lương cho hay đoàn làm phim đã mua 
bảo hiểm trị giá 100 triệu NDT (hơn 15 triệu USD) 
cho Chân Tử Đan.

Theo HK01, Chân Tử Đan không chỉ thể hiện 
vai nam chính còn đóng vai trò giám đốc sản xuất 
của phim. Đây là lần đầu tiên Chân Tử Đan thử 
thách với chủ đề cứu nạn. Nam diễn viên mong 
muốn mang đến cho khán giả bộ phim chân thực, 
gây sốc trên màn ảnh rộng.

Tài tử Hong Kong cũng hy vọng có thể khiến 
khán giả cảm nhận được kỹ năng diễn xuất của anh, 
thay vì các cảnh hành động đẹp mắt. Do đó, sao võ 
thuật từ chối sự hỗ trợ của diễn viên đóng thế. Tuy 
nhiên, những nỗ lực của Chân Tử Đan không thể 
che lấp được điểm yếu của bộ phim.

Sự thất bại của Giải cứu nối dài chuỗi dự án có 
danh tiếng kém của Chân Tử Đan. Nam diễn viên 
bị chê diễn xuất hạn chế, không thành công trong 
việc chuyển từ phim võ thuật sang thể loại tình 

cảm. Đầu năm nay, anh cũng gây thất vọng với Ỷ 
Thiên Đồ Long ký 2022.

                                                                  Mi Vân

Angelababy thừa nhận cảm 
thấy cô đơn

Dù lịch trình làm việc dày đặc, 
Angelababy thừa nhận cô vẫn cảm 
thấy cô đơn và thiếu sự kết nối thật sự 

với những người bạn của mình.

Angelababy đã rất bận rộn kể từ khi ly hôn, cô 
nhận hai bộ phim truyền hình và đóng phim cho 

các chương trình tạp kỹ. Trong tháng 9, cô tham dự 
nhiều sự kiện thương hiệu và chụp ảnh thời trang 
tạp chí. Dù lịch trình làm việc dày đặc, Angelababy 
thừa nhận cô sẽ cảm thấy cô đơn. 

Là khách mời thường xuyên của chương trình 
hẹn hò thực tế Heart Signal 5, Angelababy đã chia 
sẻ điều khiến cô thực sự cảm thấy cô đơn: “Tôi có 
thể có nhiều bạn nhưng đôi khi tôi không thể thoải 
mái chia sẻ suy nghĩ của mình với họ. Đối với tôi, 
điều này thực sự định nghĩa sự cô đơn”.

“Có một thời gian bạn bè của tôi rất hào hứng 
đến thăm tôi tại nơi làm việc” - Angelababy nói tiếp 
- “Họ đã mang đến rất nhiều đồ ăn ngon và tôi chỉ 
quan sát họ trong giây lát”. 

Mặc dù xung quanh cô là bạn bè nhưng 
Angelababy nói cô cảm thấy bản thân mình thiếu 
cảm giác gắn kết sâu sắc với họ. 

“Tôi đi vào phòng vệ sinh để lấy lại bình tĩnh. 
Tôi thực sự cảm thấy cô đơn khi đó” - Angelababy 
nói thêm. 

Nhiều cư dân mạng đã cộng hưởng với câu 
chuyện của Angelababy, nhận xét rằng có một số 
thứ chỉ có thể “tiêu hóa” một mình với những chia 
sẻ như “Bất kể hoàn cảnh nào, sẽ có lúc bạn phải tự 
mình vượt qua” và “Tôi cảm thấy cô đơn là dấu 
hiệu cho thấy bạn đã trưởng thành”. 

Ngoài việc thừa nhận cô đơn, Angelababy còn 
được phát hiện vẫn quan tâm đến chồng cũ Huỳnh 
Hiểu Minh và theo dõi các chủ đề liên quan đến anh 
trên Weibo. Khi hành động của Angelababy bị 
“phanh phui” sau khi tính năng Weibo mới được 
thêm vào gần đây, nữ diễn viên đã ngay lập tức xóa 
dấu vết.

                                                                    An Chi
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. 

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

Trong khu chôï Vieät Hoa môùi, Beechnut vaø Beltway 8, Ñoái dieän chôï HEB
Phone: (281)933-8300 FAX: (281) 933-5333

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE

W
ilc

re
st

Beechnut

Bissonet

Bellaire

B
eltw

ay  8

U
S
-5

9

X
In New Viet Hoa 

Supermarket area
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

* Commercial: nhaø haøng, tieäm toùc vaø moùng tay,
grovery store, washateria, professional offices,
commercial buildings, apartment complexes...

* Sang teân xe, mua sticker, baûng soá, maát giaáy xe,
thoâng dòch, giaûi ticket, thò thöïc chöõ kyù, theû ñieän thoaïi.

* DDA, Bill of Sales, Sales tax, Laäp corporation, LLC, Tax ID.
* Di truù: Ñieàn ñôn, chuïp hình theû xanh, quoác tòch, 
* Hoä chieáu Vieät Nam, Ñoäc thaân coâng haøm,  Hôïp phaùp hoùa, Mieãn thò thöïc
* Income tax, Payroll, W2, 1099, giaûm thueá toái ña hôïp phaùp.

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.
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THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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Bánh mì, thịt sống và dưa 
chuột muối

Ngạn ngữ Đức có câu “Brot öffnet 
jeden Mund”, nôm na kiểu như 
“miếng trầu là đầu câu chuyện” 

của Việt Nam, nhưng với người Đức “bánh mì là 
đầu câu chuyện”.

Nói về Đức hầu như người Việt nào cũng 
biết về Lễ hội Bia Đức Oktoberfest, nhưng không 
phải ai cũng biết rằng Lễ hội này thực ra chỉ là lễ 
hội địa phương. Bang Bavaria làm PR quá tốt nên 
nước Đức được thơm lây. 

Nước Đức có hàng trăm lễ hội ở nhiều vùng 
miền theo đánh giá là cũng hay không kém hoặc 
còn hơn lễ hội Bia. Đức cũng có nền ẩm thực 
truyền thống được duy trì nhiều thế kỷ cho tới nay. 

Nhưng có vẻ như ẩm thực Đức còn xa lạ với 
đa số người Việt, ngoại trừ hai món ăn truyền thống 
rất nổi tiếng và được biết tới là Schweinehaxe (giò 
heo nướng) và Eisbein (giò heo hấp) ăn cùng khoai 
tây luộc và Sauerkraut (bắp cải muối chua).

Bánh mì, thịt sống
Có lẽ không nhiều người biết rằng Đức còn 

là vương quốc của bánh mì. Quốc gia này có hẳn 
một Sổ đăng bộ về bánh mì tại “Viện Bánh mì Đức” 
ở Weinheim (Baden-Württemberg). 

Theo đó thì có khoảng 3.200 loại bánh mì 
khác nhau đang được sản xuất hàng ngày tại các lò 
bánh mì tại Đức. Cũng theo thống kê này thì người 
Đức thích ăn nhất là loại bánh pha trộn từ bột lúa mì 
các loại (Weizenmischbrot). 

Dù tôi đã may mắn được ăn nhiều loại bánh 
mì ở nhiều quốc gia, như ở Ai Cập - nơi chiếc bánh 
mì đầu tiên trên trái đất xuất hiện cách đây 6.000 
năm, hay ở Ý- nơi nổi tiếng có loại bột mì ngon 
nhất, quê hương của những cối xay bột đầu tiên 
trên thế giới, nhưng bánh mì Đức vẫn là loại ngon 
nhất thế giới với riêng tôi.

Nhớ lại lần đầu tiên từ Việt Nam quay trở 
lại Đức trong một chuyến đi làm việc 1 tháng, cậu 
đồng nghiệp người Đức đón tôi tại sân bay đã mắt 
tròn mắt dẹt khi nghe tôi nói: “Cho tôi đi ăn bánh 
mì đi!”. 

Lúc ấy tôi mới xa Đức có ba năm mà cảm 
giác như hàng chục năm đã qua rồi. Bạn đưa tôi tới 
một Bäckerei (lò bánh ở Đức, đa phần cũng có nhà 
hàng luôn) nổi tiếng của vùng Mainz. 

Mãi mãi không bao giờ quên được mùi 
thơm của bánh mì, vị chua của cà phê và không khí 
trong lò bánh nhỏ hôm ấy.

Bữa sáng của tôi kéo dài từ 9 giờ tới 12 giờ 
và tôi ăn hết 12 chiếc bánh mì nhỏ (Brötchen), đủ 
12 loại mà tiệm bánh ấy có. 

Không thể kể hết hàng ngàn loại bánh, kể 
thí dụ vài loại để các bạn dễ hình dung: Bánh mì ba, 
năm, bảy loại hạt, bánh mì óc chó, hạnh nhân, 
hướng dương, hạt bí, hạt dẻ, đậu phộng... bánh mì 
olive, bánh mì rượu vang táo, bánh mì trái lê, nho, 
bánh mì pho mát, bánh mì các loại rau gia vị, bánh 
mì hương thảo, bánh mì hạt anh túc, bánh mì hoa 

bồ công anh, hoa cúc, bánh mì đồng quê, bánh mì 
theo công thức đặc trưng của các vùng Franken, 
Pfalz, Berlin...

Miếng ngon nhớ lâu - từ đó trở đi bánh mì 
luôn là món được tôi nhớ tới đầu tiên khi nói về ẩm 
thực Đức. 

Sau này, khi có dịp học nấu bếp tại Bavaria 
thì làm và nướng bánh mì là một trong những công 
việc yêu thích nhất của tôi trong bếp. 

Về Việt Nam, tôi vẫn làm bánh mì tặng cho 
bạn bè mỗi khi có thời gian. Làm bánh mì trở thành 
một trong rất nhiều hobbies của tôi. 

Sự sáng tạo đến trong từng công đoạn, chọn 
nguyên liệu, định hình hương vị, nhồi bột, tạo hình 
và nướng bánh, những việc mà chỉ những ai đã 
từng làm mới hiểu: sáng tạo để chế ra loại bánh 
mang dấu ấn và hương vị của riêng mình thú vị đến 
mức nào.

Và lần này, ở thị trấn nhỏ Lübbenau vùng 
rừng Spreewald, tôi lại được ăn nhiều loại bánh mì: 
không chỉ Gurkenbrot - bánh mì dưa chuột đặc sản, 
hay bánh mì phết mỡ đặc biệt cùng thứ dưa chuột 
muối lừng danh. 

Bánh mì, thịt sống, pho mát và dưa chuột 
muối

Bạn đi cùng tròn mắt khi nhìn đĩa ăn sáng 
của tôi: bánh mì, dưa chuột muối và thịt sống trộn 
hành cùng một nhánh ngò tây, một trong những 
món ăn yêu thích nhất của tôi từ thời sinh viên. 

Ăn sáng mà xơi một lúc 4 cái bánh mì ổ nhỏ 
- nghĩa là 8 nửa bánh phết thịt sống như thế, thì 
đúng là coi vụ “eo ót” “nhỏ như con thỏ”.

Xưa kia, ở các vùng Đông Đức món thịt 
sống trộn hành, muối và hạt tiêu phết lên một nửa 
miếng bánh mì ổ nhỏ được gọi là Hackepeter. 

Tên gọi này nghe nói bắt nguồn từ Hacke 
(thịt bằm) và Petersilie (ngò tây) và là món ăn của 
người nghèo. Ngày xưa các loại rau gia vị ở Đức rất 
hiếm, nên người ta thường chỉ dùng muối, tiêu, 
hành và ngò tây để ướp thứ thịt sống này. 

Cái tên Hackepeter được sử dụng lần đầu 
vào năm 1903 tại nhà hàng Gasthof Martin ở 
Berlin, theo báo Thế giới (Welt) của Đức. 

Ngày nay vẫn có thể dễ dàng mua được 
món bánh mì thịt sống này tại các cửa hàng bánh ở 
Đông Đức nhưng chỉ vài nơi thuộc các bang phía 
Tây và Bắc Đức có món này (Cologne, Berlin), với 
tên gọi là Mettbrötchen hay Brötchen mit 

Mettwurst (bánh mì thịt sống).
Dưa chuột muối
“Das Leben ist wie eine Gurke. Nur etwas 

anders“ - Thành ngữ Đức (dịch: Cuộc đời như trái 
dưa leo. Chỉ khác chút xíu).

“Dưa chuột muối vùng Spreewald” đã là 
thương hiệu được bảo hộ từ nhiều năm nay, đã trở 
thành di sản văn hóa và đặc sản ẩm thực của Đức từ 
nhiều thế kỷ nay. Mỗi năm vùng Spreewald thu 
hoạch 40.000 tấn dưa chuột từ diện tích trồng dưa 
khoảng 600 ha.

Trong khu chợ ngoài trời ở Lübbenau, dân 
địa phương bán nhiều đặc sản của vùng như mật 
ong, dầu lanh, váng sữa, pho mát và dưa chuột 
muối đủ loại: loại dưa muối chua truyền thống, 
muối cùng các loại rau gia vị, thìa là, kinh giới cay, 
mù tạc, tỏi, hành, vị mật ong, vị anh đào, vị hạt dẻ, 
vị lá nho, vị curry… 

Bạn cũng có thể mua các sản phẩm khác 
làm từ dưa chuột mà chỉ vùng Spreewald mới có 
như dầu dưa chuột, nước dưa chuột ép, dầu thơm 
dưa chuột, rượu dưa chuột... 

Và đương nhiên không thể thiếu những sản 
phẩm lưu niệm xinh xắn và ngộ nghĩnh hình trái 
dưa chuột đã làm nên tên tuổi của vùng này.

 “Trái dưa chuột thuộc về Spreewald, như 
dầu lanh thuộc về váng sữa chua” - người phụ nữ 
bán hàng phúc hậu vừa cười vừa mời tôi thử hết 
món này tới món khác. 

Trời ạ, cắn một miếng dưa giòn rụm, mùi 
thìa là, mùi hành, hoà cùng vị cay cay của mù tạc, 
vị chua nhẹ thanh mát dần lan khắp người. Đúng là 
lan khắp người, một hương vị - aroma ngập trong 
mọi giác quan: chua, cay, ngọt, bùi, vừa giòn vừa 
mềm, thơm mát. 

Với tôi thì đây đúng là thương hiệu 
Spreewaldgurken - Dưa chuột muối vùng 
Spreewald, quả là ngon nhất thế giới.

Điều gì đã làm nên chất lượng và tên tuổi 
của một món ăn tưởng như rất tầm thường này? Có 
lẽ đó là do thứ dưa giống tốt được một thương gia 
Hà Lan mang tới vùng đầm lầy kênh rạch chi chít 
này từ thế kỷ thứ 16. 

Thổ nhưỡng ưu đãi với đất và nước giàu 
khoáng chất, khí hậu ẩm ướt của vùng đầm lầy là 
điều kiện tốt cho giống dưa đặc biệt này phát triển. 

Và sau cùng, là do công thức muối dưa gia 
truyền của người dân trong vùng qua nhiều thế hệ 
vẫn được lưu giữ. 

Mỗi gia đình đều có bí quyết riêng, dùng 
thêm những gia vị riêng bên cạnh những loại gia vị 
thông dụng mà ai cũng biết: Nước, muối, đường, 
giấm, hạt mù tạc, hạt tiêu, ớt, lá nguyệt quế và 
hành.

Nói về Đức thì còn nhiều điều lý thú lắm, 
nhất là sự đa dạng và chất lượng của món ăn ở 
những vùng miền mà tôi có dịp lưu lại, từ những 
món như: Ốc sên lá nho nướng pho mát, dạ dày 
nhồi huyết, dồi tiết, hay món filet Hươu và Heo 
rừng chiên với rất nhiều loại sốt, sa lát khác nhau, 
tới các món bánh ngọt, nổi tiếng nhất là Bánh anh 
đào vùng Rừng đen...
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Chuyến đi tới Đức mùa này đã đánh tan 
mọi định kiến của tôi về một nước Đức-ẩm thực-
không-có-gì-đặc-biệt. Lại càng thấm thía: Hãy đi 
như tờ giấy trắng, mở lòng ra, sẽ thấy được rất 
nhiều điều mà mắt thường không thể thấy. ■ 

Đến xứ Huế mộng mơ, 
không thể bỏ qua những món 
bánh độc lạ mà ngon này

Ẩ
m thực Huế được coi là một nền ẩm 
thực phong phú không thua kém bất 
cứ vùng miền nào trên khắp nước 

Việt Nam. Nếu có dịp đến xứ sở mộng mơ này, du 
khách đừng bỏ qua cơ hội thử những loại bánh độc 
đáo dưới đây.

Những món bánh ngon ở Huế
Bánh khoái
Bánh khoái là cách gọi của riêng người dân 

Thừa Thiên Huế đối với bánh xèo. Gọi là "khoái" 
cũng đúng thôi vì món bánh này ăn một lần là liền 
thành món khoái khẩu.

Công thức làm bánh cũng tương tự như 
bánh xèo miền Nam với bột gạo pha với nghệ cho 
vỏ bánh khi tráng có màu vàng ươm, nhân bánh có 
tôm, thịt heo, giá đỗ, hành lá, trứng... ăn kèm rau 
củ.

Điểm mấu chốt làm nên hồn cốt riêng của 
bánh khoái chính là bát nước chấm độc đáo và công 
phu từ mè, gan heo, lạc... Hãy thử tưởng tượng, chỉ 
cắn một miếng bánh thôi mà ta đã cảm nhận được 
bao nhiêu hương vị tuyệt vời trong miệng, đúng là 
vô cùng "khoái"!

Bánh ram ít
Cái tên độc lạ này chỉ sự kết hợp hoàn hảo 

của hai loại bánh: bánh ram giòn rụm và bánh ít 
mềm dẻo. Sự kết hợp tưởng như đối lập này lại đem 
đến một phong vị hoàn toàn dễ gây nghiện. 

Bánh vừa giòn vừa dẻo, quyện cùng hương 
thơm của các nguyên liệu đi kèm như thịt heo, tôm 
làm lòng người say đắm, nhớ mãi không quên.

Bánh đậu xanh trái cây
Đây là món bánh có "xuất thân" Hoàng gia 

bởi nguồn gốc từ nền ẩm thực cung đình Huế xưa 
kia và được dùng để tiến Vua hoặc xuất hiện trên 
mâm cỗ các gia đình quan lại và quý tộc. 

Nguyên liệu của món bánh này đơn giản là 
từ đậu xanh nhưng cách làm ra chúng lại không hề 
dễ dàng chút nào.

Chiếc bánh đòi hỏi người làm phải thực 
khéo tay, nhào nặn thành hình thù của các loại trái 
cây sao cho sinh động và giống thật nhất. 

Màu sắc phủ lên chiếc bánh được lấy từ củ 
dền, củ cà rốt hay lá dứa, nghệ tươi bắt mắt và sống 
động. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy vô cùng 
ngon miệng.

Bánh khoái cá kình
Đây là một biến tấu từ món bánh khoái 

mang đậm nét riêng của người dân làng Chuồn. 
Làng Chuồn là nơi nổi tiếng về món cá kình đặc 
sản, thơm ngon tại đầm Chuồn. 

Khác với phần nhân thông thường, nhân 
của loại bánh này sẽ là nguyên một con cá kình lớn. 
Món ăn lạ miệng này khi kết hợp cùng nước mắm 
ruốc nguyên chất cùng ớt cay nồng sẽ dậy lên vị 
ngon khó cưỡng, không thể chối từ.

Bánh cuốn tôm chua
Món ăn dân dã này ít được biết đến rộng rãi 

nhưng nếu đã đến Huế, nhất định bạn phải thử qua 
một lần. 

Vỏ bánh cuộn lấy tôm chua, ăn kèm cùng 
rau muống bào sợi, thịt heo, khoai lang tán mịn với 
ruốc, đậu, mè; chấm vào chén mắm tôm và thưởng 
thức, quả là mỹ vị nhân gian.

Bánh ép
Cái tên lạ tai này được bắt nguồn từ hình 

dáng của chiếc bánh chứ không phải do người ăn bị 
ép nên mới ăn đâu nhé! 

Bột làm bánh không phải bột gạo mà là bột 
lọc, được đổ vào chiếc chảo gang rồi rải lên những 
nguyên liệu quen thuộc như tôm, thịt, hành phi...

Cuộn bánh cùng với rau sống, nhúng vào 
nước chấm chua ngọt, bánh vừa dẻo vừa dai còn 
nguyên liệu thì dậy lên mùi thơm khó cưỡng ngon 
lành. Đơn giản vậy mà lại ngon đáo để! Ăn một lần 
là nhớ mãi không thôi và muốn được nếm thử nhiều 
lần sau nữa. ■ 

Độc đáo canh loóng giải 
rượu đất Mường

Trong bữa cơm của người Mường đất 
Hòa Bình từ bao đời nay luôn có 
món canh loóng, món canh thanh 

mát giải độc và giã rượu.
Lâu nay, trong các bữa tiệc nhân dịp hội 

ngộ, ngoài những món ăn hấp dẫn thực khách, 
thường hay có chén rượu đẩy đưa. 

Đôi khi, chén rượu đưa tình ấy lại làm 
người thưởng thức choáng váng. Bởi thế, trong bữa 
cơm của người Mường đất Hòa Bình từ bao đời nay 
luôn có món canh loóng, món canh thanh mát giải 
độc và giã rượu.

Trong mâm cỗ lá của dân tộc Mường, 
những món thịt nướng, rau đắng chấm lòng cá vẫn 
là những món nổi tiếng được nhắc đến. Nhưng để 
biết cách làm món canh loóng, loại canh mà nhìn 
vào đó ta chỉ thấy những lát thái mỏng từ thân cây 
chuối lại không hề đơn giản.

Khi tìm hiểu mới được biết việc lựa chọn 
nguyên liệu là cây chuối rừng cũng phải có kinh 

nghiệm. 

Độc đáo canh loóng giải rượu đất Mường
Bà con cho biết nếu là chọn các loại chuối 

vườn nhà sẽ khó có vị ngon vì thân chuối thường 
cứng và nhạt hơn so với cây chuối rừng. 

Ở núi rừng Tây Bắc vẫn còn nhiều loại 
chuối này, đặc biệt là những cây thân vừa tầm, để 
chế biến thành món canh loóng. 

Cây chuối mọc hoang dã trên rừng được 
người dân Mường đem về bóc bớt lớp vỏ già bên 
ngoài, sau đó dùng dao sắc thái từng lát chuối cho 
thật mỏng.

Chuối thái xong được đem bóp kỹ với muối 
trắng cho sạch lớp nhựa, cho hết vị chát và thơm 
tho rồi để thật ráo nước. Đợi đến khi nồi nước luộc 
thịt lợn sôi chừng nửa giờ đồng hồ liền bỏ chuối 
vào để làm canh loóng.

Có nơi, bà con lại sử dụng cánh gà thay cho 
thịt. Khi đó, người ta sẽ chặt lấy phần cánh gà đem 
xào qua với gia vị cho đậm đà rồi mới đổ nước vào 
đun, sau khi sôi đều mới tiếp tục bỏ những lát chuối 
vào nồi. Bát canh loóng khiêm nhường luôn được 
đặt ở góc mâm nhưng lại rất cần thiết mỗi khi vào 
bữa cơm.

Nếu như ở đồng bằng người ta thường nấu 
củ chuối với xương để hãm vị mỡ béo và giữ được 
vị ngọt thì món canh loóng không chỉ giữ được vị 
ngọt mà còn có tác dụng giải độc nếu thực khách ăn 
phải một vị nào đó không hợp đồng thời giúp cho 
bữa cơm thêm nhẹ nhàng mặc dù trên mâm cỗ lá 
chỉ vỏn vẹn có một món thịt.

Canh loóng ngoài vị ngon còn là một vị 
thuốc độc đáo được người dân Mường khéo léo 
đưa vào bữa cơm hằng ngày. 

Bởi vậy, dù mâm cỗ đầy ắp các món thịt 
hay đạm bạc đơn sơ với vài món ăn đơn giản thì 
canh loóng vẫn là món không thể thiếu, như một 
nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của đồng bào 
nơi đây.

Món canh loóng không cầu kỳ khi bạn tìm 
được một thân cây chuối rừng thật ngon, đem đến 
sự mới lạ cho bữa cơm gia đình vào những ngày 
nghỉ. ■
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Bermuda: Từ “đảo quỷ” 
trở thành đảo ngọc

Từng được mệnh danh là “đảo quỷ” 
và là nỗi ám ảnh của biết bao tàu 
thuyền khi qua lại nơi đây, đảo 

Bermuda giờ đây đang chuyển mình với những 
thay đổi đáng kinh ngạc, trở thành điểm đến thu hút 
du khách.

Nhờ nằm ở vị trí thuận lợi trên đường hàng 
hải, hàng không giữa Tây Âu và Bắc Mỹ nên 
những hoạt động du lịch và dịch vụ tài chính tại 
Bermuda đã góp phần đem lại nguồn thu nhập, 
phát triển kinh tế chính cho hòn đảo.

Đường xá, kiến trúc nhà ở độc đáo
Nhà cửa trên đảo rất đẹp và khá sang trọng. 

Mái nhà được xây bằng nhiều tấm đá vôi màu trắng 
theo hình bậc thang để có thể chống chọi với những 
cơn bão thường quét qua vùng này. 

Các bậc thang là rãnh dẫn nước mưa, giúp 
người dân có thể trữ lại toàn bộ lượng nước ngọt, 
vốn là một thứ thường khan hiếm ở vùng không có 
sông hồ này. 

Đường xá trên đảo rất nhỏ hẹp nên chính 
quyền qui định mỗi gia đình chỉ được phép có một 
xe hơi. Phương tiện phổ biến là xe đạp, xe buýt và 
twizy (loại xe điện hai chỗ ngồi kết hợp giữa autor 
và xe đạp).

Các hòn đảo nối với nhau bằng những 
đường đê nhỏ và những cây cầu duyên dáng. 
Những đảo cách xa nhau thì có thuyền phà như một 
loại xe buýt đường thủy.

Tại khu vực trung tâm Hamilton, dọc 
đường theo các phố chính như Front Street là 
những cửa hàng, quán cà phê, quán rượu có kiến 
trúc từ thế kỷ XIX với nhiều cây cổ thụ xanh mát. 

Sự pha trộn văn hóa giữa Anh, Mỹ và 
Caribbean cùng lượng khách nước ngoài đông đúc 
tạo nên một không khí đa văn hóa nhộn nhịp, đầy 
sức sống và đa phong cách. 

Cư dân ở nơi đây khá thân thiện, có thể giao 
tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. Vì thế, 
Bermuda được xem là nơi nghỉ dưỡng ưa thích của 
nhiều tỉ phú và trong số đó, không ít người còn mua 
nhà riêng để sử dụng trong các kỳ nghỉ. 

Bến tàu Royal Naval Dockyard nổi bật với 
các tòa nhà bằng đá rực rỡ màu sắc vốn là những 
căn cứ hải quân cũ của Hoàng gia Anh. 

Vì tất cả tàu du lịch đều cập bến ở đây, 

Dockyard là một khu liên hợp giải trí với đầy đủ 
dịch vụ, có cả một khu vực lặn và sân golf nhỏ dù 
mọi thứ đều khá đắt đỏ.

Nhiều điểm đến đẹp
Thành phố St. George - thủ đô cũ của 

Bermuda đã được UNESCO công nhận là thị trấn 
Anh lâu đời nhất ở vùng Tân thế giới cũng là nơi 
thu hút nhiều du khách ghé thăm. 

Đến đây, du khách sẽ không khỏi thích thú 
với những đường phố nhỏ mang đậm phong cách 
kiến trúc thuộc địa với đài phun nước, vườn hoa, 
quảng trường, con đường trải sỏi và trung tâm 
thương mại.

Nhà thờ Dang Dở (Unfinished Church) 
được xây từ năm 1874, thậm chí còn chưa được đặt 
tên, mãi đến nay vẫn chưa hoàn thiện cũng là điểm 
thu hút nhiều du khách. 

Gibbs Hill được xây dựng năm 1846, cũng 
là ngọn hải đăng có kết cấu lâu đời nhất trên thế 
giới. Khi leo hết 180 bậc thang lên đỉnh hải đăng, 
du khách có thể quan sát gần như trọn vẹn khung 
cảnh tuyệt đẹp của Bermuda.

Du khách cũng có thể thỏa trí tò mò khi 
tham quan hệ thống hang động Crystal & Fantasy 
với thạch nhũ ấn tượng, ngắm những đàn chim đủ 
màu sắc tại khu dự trữ sinh quyển Spittal Phond 
rộng tới 24 hecta. Nhưng có lẽ cách dễ nhất để tận 
hưởng thiên đường Bermuda là ra biển.

Các bãi biển ở đây được ví như những kỳ 
quan của tạo hóa khi mang một màu hồng kỳ lạ, 
óng ánh trong ánh nắng rực rỡ. 

Màu hồng phấn nhẹ nhàng và nền cát mịn 
màng quyến rũ có được do sự kết hợp của vỏ sò và 
san hô bị nghiền vụn bởi những con sóng mạnh mẽ 
của vùng biển Đại Tây Dương. 

Dù nơi đây luôn đông đúc nhưng du khách 
có thể tìm cho mình bãi tắm riêng dọc theo 120 km 
bờ biển. Horseshoe Bay là nơi thường được nhiều 
du khách tìm đến bởi khung cảnh ngoạn mục với 
các vách đá dựng đứng có hình thù lạ mắt.

Ngoài ra, các bãi biển như Elbow, Tobacco, 
Clearwater, John Smith, Shelly, Chaplin… đều 
trong vắt, hoang sơ với các rạn san hô đủ màu sắc, 
chưa kể đâu đó còn có những xác tàu đắm khơi gợi 
trí tưởng tượng về một thời xa xưa. 

Màu của nước biển ở đây không thăm 
thẳm, mà trong vắt, nhẹ nhàng thay đổi từ xanh lam 
sang xanh ngọc bích. Ngoài các danh thắng, vùng 
đảo này còn có nhiều khu vực giải trí và điểm đến 
thú vị khác, điển hình là bảo tàng hàng hải 
Bermuda, khu phức hợp thủy cung, vườn thú và 
bảo tàng Bermuda, nơi có đến 140.000 bản sao các 
rạn san hô độc đáo cùng hơn 300 loài chim, bò sát 
và động vật có vú là 200 loài cá... ■ 

Khu chợ ở Ấn Độ buôn bán 
kim cương như bán rau

Mahidharpura (thành phố Surat 
thuộc phía tây Ấn Độ) được xem 
là thủ đô kim cương của toàn thế 

giới, nơi buôn bán giao dịch kim cương như một 

khu chợ trời bình thường.
Mặc dù Mahidharpura không phải là nơi sở 

hữu các mỏ kim cương khổng lồ, nhưng đây là nơi 
chế tác kim cương số một thế giới, cung cấp kim 
cương thành phẩm cho tất cả các nước phát triển.

Hơn 90% kim cương thô của thế giới – dù 
đó là nguồn kim cương hợp pháp hay hàng phạm 
pháp – đều được gửi theo một con đường bí mật 
nào đó để đến thành phố Surat. 

Tại đây, kim cương thô được đánh bóng, 
mài giũa và chế tác trước khi quay trở lại các quốc 
gia trên thế giới.

Nghề chế tác kim cương bắt đầu nở rộ tại 
thành phố Surat từ những năm 70 của thế kỷ 20. Hệ 
thống làm việc ở đây hoạt động dựa trên niềm tin 
giống như các tập đoàn Mafia, không hề có giấy tờ 
chính thức.

Mỗi viên kim cương đến tay người thợ đều 
kèm theo một mẩu giấy nhỏ, trong đó nêu chi tiết 
giá trị và carat của hàng hóa. Kim cương đã được 
đánh bóng sẽ đi kèm bảng chứng nhận nằm bên 
dưới. Sau khi các thợ đánh bóng nhận được các 
viên kim cương thô, họ sẽ mài chúng bằng các 
công cụ đơn giản để làm nổi bật các mặt kim 
cương. 

Khi được đánh bóng cẩn thận, sản phẩm 
hoàn thiện có thể phản chiếu ánh sáng như những 
lăng kính. Sau khi đã được đánh bóng, những viên 
đá sẽ được gửi tới một người phân phối. Mỗi người 
phân phối ở đây đều đã phân phối số kim cương trị 
giá ít nhất 1 triệu USD.

Dù vậy, tất cả họ đều giao dịch kim cương 
một cách thô sơ như bán hàng tạp hóa, không có 
bảo mật hay bảo vệ dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi đến đây, du khách có thể bắt gặp những 
căn phòng chế tác kim cương nằm dọc ngay tuyến 
đường ven chợ Mahidharpura. Người chế tác có 
thể kiểm tra chất lượng kim cương ngay trong một 
ngôi nhà lụp xụp ven đường.

Có hàng chục xưởng chế tác kim cương 
như thế này nằm dọc khu chợ. Khoảng hơn 3.000 
thương lái đến chợ để trao đổi hàng hóa mỗi ngày. 

Khoảng 25.000 người mua từ khắp nơi trên 
thế giới đổ về Mumbai để giao dịch

Mỗi người đến đây đều mang theo những 
viên đá trị giá hàng chục ngàn USD nhưng đều để 
ngay trong… túi quần. Các giao dịch được tiến 
hành công khai dù những viên đá đó là hợp pháp 
hay bất hợp pháp. Kim cương xuất xứ từ Angola, 
Botswana, Namibia hay Nga được chuyển tới 
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Surat đánh bóng rồi xuất hiện tại nhiều thị 
trường kim cương lớn trên thế giới như Mỹ, Hong 
Kong, Singapore.

Các lô hàng kim cương sẽ được vận chuyển 
đến thủ đô Mumbai của Ấn Độ bằng tàu hỏa. Họ 
chỉ đơn giản mang theo những viên kim cương 
bằng những chiếc túi xách vải truyền thống của 
người Ấn Độ.

Nhiều thợ đánh bóng kim cương từ rất sớm, 
dù độ tuổi bắt đầu làm việc hợp pháp tại Ấn Độ là 
15. Rất nhiều xưởng chế tác kim cương tại đây núp 
bóng những công ty công nghiệp lớn như dệt may 
hay cơ khí.

Các giao dịch mua bán kim cương tấp nập 
chẳng khác gì một món hàng giá rẻ. Tại Triển lãm 
Trang sức Quốc tế Ấn Độ vào tháng 8 hàng năm, 
khoảng 25.000 người mua từ khắp nơi trên thế giới 
đổ về Mumbai để giao dịch, với tổng giá trị giao 
dịch lên tới 1 tỷ USD. ■ 

Logarska Dolina thanh 
bình

Logarska Dolina, thuộc Slovenia là 
một trong những thung lũng đẹp 
nhất châu Âu, tọa lạc trên dãy núi 

Kamnik Alps hùng vĩ. 
Kết hợp hài hòa giữa phong cảnh thiên 

nhiên xinh đẹp và con người thân thiện, thung lũng 
Logarska Dolina là điểm du lịch lý tưởng dành cho 
các du khách yêu thích phiêu lưu mạo hiểm, đi bộ 
đường dài và trượt tuyết trên các ngọn núi phủ đầy 
tuyết trắng. 

Hai trong số các ngọn núi quan trọng nhất 
thuộc hệ thống Kamnik Alps là núi Ojstrica và 
Planjava. Du khách sẽ thực sự thích thú với các 
hoạt động trượt tuyết và leo núi ở hai ngọn núi hùng 
vĩ này. 

Có rất nhiều khu tạm trú và khu nghỉ dưỡng 
cao cấp ở thung lũng Logarska. Tại đây, du khách 
sẽ được thưởng thức nhiều món ngon đặc biệt do 
các đầu bếp địa phương chế biến.  

Logarska Dolina có 3 vùng: vùng cao (gọi 
là Kot), vùng trung du (Plest) và vùng thấp hơn 
(Log). Vùng thấp và trung du của thung lũng 
Logarska Dolina là những cánh đồng cỏ xanh biếc 
và đồn điền rộng lớn đẹp như tranh.

Trong khi đó ở vùng cao, toàn khu vực này 
được bao phủ bởi rừng gỗ rậm rạp và thác nước 
Rinka xinh đẹp.

Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp với nét 
hoang sơ tự nhiên và người dân bản xứ thân thiện, 
luôn giữ truyền thống văn hóa, sinh hoạt gần gũi 
với thiên nhiên chính là điểm hấp dẫn lớn nhất, thu 
hút đông đảo du khách đến với thung lũng 
Logarska Dolina hàng năm. ■

Thị trấn 23 người

Hum nằm trên đỉnh đồi cao, được 
Kỷ lục thế giới Guinness công 
nhận thị trấn nhỏ nhất trên hành 

tinh với dân số không vượt quá 23 người.
Chỉ mất một tiếng lái xe từ Umag, thị trấn 

cực Tây ven biển của Croatia hay đi quãng đường 
40 km từ Rijeka, thành phố lớn thứ 3 đất nước châu 
Âu này, du khách có thể đặt chân tới thị trấn được 
mệnh danh nhỏ nhất thế giới. 

Tùy thuộc vào người được hỏi và thời 
điểm, câu trả lời về dân số ở đây chỉ từ 17 - 23. Thị 
trấn vỏn vẹn hai con phố với ba bức tường nhà, 
Hum hiện lên với nét quyến rũ nhưng đậm chất 
Croatia. 

Thị trấn lần đầu tiên được ghi lại trong sử 
sách vào năm 1102 với tên Cholm (theo tiếng Italy 
Colmo). Nơi đây ban đầu chỉ có một tháp canh, 
mục đích trông giữ để không bị những kẻ cướp tấn 
công. 

Dần dần, xung quanh tòa tháp, thị trấn nhỏ 
mọc ra, là nơi sinh sống của những người lính gác 
và gia đình họ. 

Ngày nay, du khách có thể bắt gặp bức 
tranh một thị trấn nhỏ bình dị, thoát khỏi sự hỗn 
loạn và căng thẳng trong cuộc sống hiện đại. Điểm 
nhấn trên bức tranh đó là nhà thờ giáo xứ và tòa 
tháp chuông cổ kính.

Vì quá nhỏ nên nhiều du khách đã nhầm lẫn 
Hum là một ngôi làng. Trên thực tế nó là một thị 
trấn.

Với khung cảnh như vậy, nhiều người sẽ 
lầm tưởng thị trấn kia không có gì đáng để tham 
quan cả. Hum có thể nhỏ nhất nhưng nó sẽ khiến 
nhiều du khách ấn tượng. Tòa thị chính và nhà thờ 
giáo xứ được bảo tồn rất tốt, mang tới cho du khách 
góc nhìn về lịch sử của thị trấn nổi tiếng này.

Trong thị trấn có một nhà hàng với ẩm thực 
độc đáo. Hum nổi tiếng với humska biska, một 
dạng rakija (rượu brandy) pha với tầm gửi và một 
số nguyên liệu khác. Loại đồ uống này được xem là 
rượu thuốc của người dân.

Hum cũng là chặng dừng chân cuối cùng 
trên Đại lộ Glagolitic, con đường yên bình dài 7 
km, nối từ làng Roc, với 11 công trình tưởng niệm 
đặc biệt. 

Những bức tượng trong cung đường này 
được điêu khắc để bày tỏ lòng kính trọng tới bảng 
chữ cái tiếng Glagolitic, bảng chữ cái đầu tiên của 
người Slav.

Nằm ở ngã tư của Trung và Đông Nam 
châu Âu, giáp biển Adriatic, Croatia là điểm đến ưa 
thích của du khách, với nhiều di sản thế giới như 
khu thành phố cổ Dubrovnik, hay khu phức hợp 
lịch sử của Split với cung điện Diocletian, thành 

phố lịch sử Trogir hay thánh đường Thánh James 
tại Sibenik. Song, không ít du khách vẫn muốn tìm 
đến thị trấn nổi tiếng này để tận hưởng cảm giác 
mới lạ. ■

Vẻ đẹp nguyên sơ của 
quốc đảo Ấn Độ Dương

Quốc đảo Mauritius có diện tích nhỏ, 
nằm lẻ loi ngoài khơi Ấn Độ 
Dương, là điểm đến được ví như 

viên ngọc thô trên lục địa đen.

Đất nước du lịch xinh đẹp này hấp dẫn du 
khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ của biển cả. Cái tên 
Mauritius gắn liền với những đồn điền mía trải dài, 
rạn san hô lớn thứ 3 thế giới bao quanh hòn đảo 
chặn các con sóng cách bờ 2 km tạo nên bãi biển 
phẳng lặng tuyệt đẹp.

Du khách có thể ghé bãi biển Mont Choisy, 
Trou Aux Biches... để tận hưởng không gian miền 
biển khác biệt tại quốc đảo thuộc châu Phi. Ngắm 
rạn san hô trải dài ôm trọn Mauritius là trải nghiệm 
nhiều du khách quốc tế yêu thích tại đây. 

Ghé thành phố lớn nhất Mauritius, Port 
Louis, du khách không thể bỏ qua pháo đài 
Adelaide nằm trên đồi Petite Montagne. 

Đứng từ pháo đài du khách có thể thấy 
trường đua ngựa đầu tiên ở Nam bán cầu mang tên 
Champs de Mars và ngắm cảnh toàn thành phố.

Dành một tuần dừng chân ở Mauritius 
trong lần khám phá châu Phi ở chặng cuối hành 
trình phượt xuyên lục ịa, tôi có dịp ược nhìn đ đ
ngắm cuộc sống và xã hội ôn giáo, đủ sắc tộc, t
ngôn ngữ, nguồn gốc ở ây. đ

Người dân Mauritius chủ yếu là dân nhập 
cư. Phần lớn cư dân từ Nam Á, Arab, Nam Phi, 
Nam Mỹ sang Mauritius làm việc trong các ồn đ
đ đ điền mía ường sau khi chế ộ nô lệ bị bãi bỏ và họ 
chọn nơi ây làm quê hương thứ hai của mình.đ

Người dân cũng làm nhiều công việc phục 
vụ du lịch. Tôi tình cờ gặp được một người bán 
hàng rong trên biển. Dáng vẻ chất phác, cách chào 
hàng lịch sự, không chèo kéo của ông khiến tôi ấn 
tượng. Cuộc sống ở Mauritius không sầm uất 
nhưng phúc lợi xã hội cho người dân luôn đảm bảo. 

Xe buýt là phương tiện i lại phổ biến ở đ
quốc ảo. Hệ thống xe buýt của Mauritius hơi cũ đ
kỹ nhưng chạy khá úng giờ và giá cả phải ch ng. đ ă
Du khách có thể i xe buýt khám phá khắp ảo với đ đ
chi phí tiết kiệm. ■ 
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Cơm chan nước trà - Cơm 
trà xanh Ochazuke

Món cơm chan nước trà này được 
g ọ i  l à  O c h a z u k e  ( h o ặ c 
chazuke). “Ocha” là trà mà 

chúng ta hay uống. 
Tại Nhật Bản, Ochazuke được xem là món 

cơm trộn được chế biến nhiều nhất và được người 
dân xứ Phù Tang vô cùng được yêu thích. 
Ochazuke được dùng chế biến trong các bữa trưa 
hay khi người ta có ít thời gian để chuẩn bị. 

Và ngoài ra thì tại Hàn Quốc, Trung 
Quốc… một số vùng cũng có thói quen ăn cơm 
chan nước trà nhưng thành phần cơm trộn của họ 
cũng khác với người Nhật Bản.

Cơm trà xanh có nhũng thành phần gì ?
Chazuke ( 茶 漬 け ,ちゃづけ) hoặc 

ochazuke ( お 茶 漬 け) là một món ăn đơn giản của 
xứ sở Phù Tang được làm bằng cách đổ hỗn hợp 
gồm trà xanh, dashi và nước trà nóng lên trên cơm, 
nó thường có mùi vị mặn.

Cơm chan nước trà Ochazuke được xem là 
món cơm trộn phổ biến nhất và vô cùng được yêu 
thích tại Nhật Bản. Thường thì người Nhật ăn 
Ochazuke vào mùa lạnh, vị trà nóng quyện với các 
thành phần không thể thiếu của Ochazuke khiến 
món ăn này được yêu thích trên khắp các vùng của 
nước Nhật.

Cách dùng cơm trà xanh như thế nào ?
Món cơm chan nước trà này phổ biến từ 

thời kỳ Heian nhưng phải tới thế kỷ 17, thuộc thời 
kỳ Edo, nước trà mới chính thức trỏ thành nguyên 
liệu chính tạo nên sự độc đáo của món ăn. 

Từ những năm 70, tại Nhật Bản, những gói 
gia vị ăn liền chứa sẵn các thành phần của 
Ochazuke xuất hiện, giúp món cơm “dễ làm – dễ 
ăn” này ngày một trở nên phổ biến trong đời sống 
ẩm thực Nhật Bản, vốn luôn chú trọng sự cầu kỳ và 
tinh tế.

Một ngày cuối tuần trời nổi gió mùa, cảm 
giác lười nấu những món có cách làm phức tạp, cầu 
kỳ, mà lại ngán những món bún, mỳ ăn rất mau 
chán… Bạn có thể tự làm cho mình một bát cơm 
trộn chan nước trà xanh Ochazuke để thưởng thức 
mà không mất quá nhiều công sức chuẩn bị.

Tìm hiểu thêm về Kamameshi - Cơm 
nấu Kama

Một bát cơm Ochazuke được tạo nên bởi 
các thành phần cơ bản sau: cơm nóng – rong biển – 
lát cá hồi – thịt lợn – mơ muối – một số hải sản sống 
(mực, trứng cá…)… và đương nhiên không thể 
vắng mặt thành phần nước trà xanh nóng. 

Nước trà dùng trong Ochazuke không phải 
là các loại trà nhiều hương vị mà chỉ đơn giản là trà 
xanh. Như vậy mới không làm mất đi vị của các 
thành phần trong món cơm trộn đặc trưng này. 

Ngoài ra người ta có thể dùng thêm hay chế 
biến thêm một số thành phần khác tùy vào khẩu vị 
của từng vùng. Wasabi cũng có thể được trộn thêm 
trong món cơm này nếu có các hải sản sống, hải sản 
nướng… trong món ăn. ■ 

Kek Lapis Sarawak - Món 
tráng miệng phức tạp nhất thế 
giới

Kek Lapis Sarawak là một loại bánh 
truyền thống của Malaysia, nổi 
tiếng với cả vẻ ngoài phức tạp 

cũng như quá trình để làm ra nó.
Lấy cảm hứng từ những chiếc bánh ngọt 

mà thực dân Hà Lan thường thưởng thức, Kek 
Lapis Sarawak sinh ra ở bang Sarawak của 
Malaysia, vào khoảng những năm 1970.

Về cơ bản, nó là một phiên bản phức tạp 
hơn của Kek Lapis Betawi, được người Sarawak 
nâng lên thành một loại hình nghệ thuật.

Các lớp bên ngoài bánh màu be hoặc nâu 
giúp che đi phần ruột bánh phức tạp bên trong. Khi 
cắt miếng bánh ra bạn sẽ cho thấy ruột bánh có màu 
sắc và hình dạng hình học đòi hỏi cả tư duy logic và 
trí tưởng tượng phong phú để tạo ra.

Làm một Kek Lapis Sarawak có thể mất từ 
bốn đến tám giờ, tùy thuộc vào cả độ phức tạp của 
thiết kế và tay nghề người thợ làm bánh.

Quá trình gian khổ bắt đầu bằng việc 
nướng các lớp bánh mềm xốp trong chảo sâu. Các 
lớp bột màu dần dần được thêm vào mà mỗi lớp 
mất khoảng 10 phút. Nhưng việc nướng lớp bánh 
mềm đầy màu sắc mới chỉ là một nửa của khó khăn.

Sự phức tạp, bí quyết để có một chiếc bánh 
Kek Lapis Sarawak hoàn chỉnh là việc lắp ráp các 
khối bánh theo mẫu nhờ chất kết dính là mứt hoặc 
sữa đặc.

Các nhà sản xuất Kek Lapis Sarawak dày 
dạn kinh nghiệm gần đây đã nói với Atlas Obscura 
rằng việc chế biến món ngon Malaysia này có thể 
cực kỳ khó khăn đối với những người chưa quen, vì 
chỉ cần một sai sót có thể làm hỏng hoàn toàn thiết 
kế, khiến bạn không còn gì để trưng bày sau hàng 
giờ vất vả trong bếp.

“Đối với tôi, điều đó thật dễ dàng nhưng 
chắc chắn đối với một người mới học, họ khó có thể 
tiếp thu nhanh chóng vì quả thực rất khó hiểu”, 
Sarawakian Jennifer Chen, người đã làm Kek 
Lapis Sarawak từ những năm 1980 chia sẻ.

Ngay cả Chen, với tất cả kinh nghiệm của 
mình, cũng phải vẽ trên giấy khi lên kế hoạch thiết 
kế những chiếc bánh của mình, và ngay cả như vậy, 

các thiết kế vẫn có thể trở nên tồi tệ. May mắn thay, 
cô ấy có kỹ năng và kinh nghiệm để làm lại mọi thứ 
theo một khuôn mẫu mới.

Món bánh Kek Lapis Sarawak
“Bạn cần phải suy nghĩ về mô hình này”, 

một bậc thầy khác của Kek Lapis Sarawak nói 
thêm.

Giả sử bạn muốn làm Kek Lapis Sarawak. 
Bạn cần biết cách đặt chocolate Cadbury vào giữa 
để bánh không bị vỡ. Nó rất phức tạp. Một khi mắc 
sai lầm có thể khiến nó không trở nên hoàn hảo.

Vì độ phức tạp của nó, mọi thứ phải được 
làm bằng tay, Kek Lapis Sarawak được coi là một 
trong những loại bánh khó làm nhất, khiến nó trở 
thành một thách thức ngay cả với những người thợ 
làm bánh dày dạn kinh nghiệm.

Đây cũng là một món tráng miệng tương 
đối đắt ở Malaysia, có giá lên tới RM250 (60 
USD) một chiếc bánh. ■

Kaiseki ryori - Nghệ thuật 
ẩm thực Kaiseki

Kaiseki ryori là một loại hình ẩm 
thực truyền thống của Nhật Bản, 
có đặc trưng là sử dụng nguyên 

liệu theo từng mùa và sự phối hợp tinh tế giữa các 
món ăn. 

Trong một nhóm món ăn, vài món được 
phục vụ nóng, vài món được phục vụ lạnh, trong 
khi một số lại được chiên giòn, tùy theo cách chế 
biến của đầu bếp. Các món được đem lên sao cho 
vừa vặn với tiến độ thưởng thức của người thực 
khách.

Sơ lược
Một kaiseki trang trọng thường được bắt 

đầu bằng 1 khay nhỏ với 3 đĩa: cơm, súp và 1 đĩa 
gọi là mukozuke. Mukozuke điển hình thường là 
một lát sashimi, hoặc một món theo từng mùa và 
được trộn với giấm.

Nhóm thức ăn thứ hai là một món ninh, gọi 
là nimono, được cho vào trong một chén nhỏ. Tiếp 
theo sẽ là món nướng, thường là thịt nướng hoặc cá 
nướng. 

Điểm thiết yếu của ẩm thực kaiseki là nhiều 
kĩ thuật chế biến và trang trí tinh tế được sử dụng, 
cộng với sự chọn lọc kĩ lưỡng nguyên liệu thích 
hợp theo từng mùa.

Vẻ đẹp truyền thống đầy thanh tịnh và nữ 
tính của cố đô Kyoto gần như bất biến theo thời 
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gian. Các công trình từ nhà riêng đến cơ sở 
dịch vụ như nhà hàng, khách sạn tại Kyoto ngày 
nay vẫn giữ nguyên lối thiết kế từ xa xưa – với 
mành trúc, mái ngói, những căn phòng lót chiếu 
tatami và khu vườn xanh mướt bọc lấy hồ cá chép. 

Hơn 400 năm trước, trong chính những căn 
nhà chuyên dùng cho việc thưởng thức trà đạo thế 
này ở Tokyo (mà hiện chúng ta quen gọi là tea 
house), cha-kaiseki đã ra đời. 

Bao gồm hàng chục món ăn với khẩu phần 
ít, cha-kaiseki ban đầu là các bữa ăn nhẹ xuyên suốt 
những buổi trà đạo. Theo thời gian, cha-kaiseki 
mới tách khỏi trà đạo thành hình thức ăn uống riêng 
gọi là kaiseki.

Nghệ thuật ẩm thực kaiseki được phát triển 
từ thế kỉ 16 bởi bậc thầy trà đạo Sen no Rikkyu như 
là một hình thức ẩm thực trong các buổi tiệc trà. 

Cho đến thời điểm ấy, hình thức phục vụ 
ẩm thực thông thường là bày biện tất cả các món 
cùng một lúc, nhưng Rikkyu cho rằng, phục vụ 
từng món nhỏ theo từng đợt sẽ là đỉnh cao của nghệ 
thuật tiếp khách, vì mỗi món ăn sẽ được thưởng 
thức với hương vị tuyệt đối của nó. Hình thức này 
đã trở thành căn bản cho nghệ thuật ẩm thực 
kaiseki ngày nay.

Lẽ dĩ nhiên, kaiseki phổ biến nhất và đúng 
chuẩn nhất khi được phục vụ tại Kyoto. Những nhà 
nghỉ ở đây hầu hết đều có kaiseki trong dịch vụ của 
mình: Bạn sẽ thức dậy với bữa sáng trên một bàn 
gỗ sơn mài, bày biện gần 20 món ăn trong các loại 
chén bát nhỏ nhắn. 

Tuy nhiên, trong các ryotei – nhà hàng 
chuyên phục vụ kaisei với thiết kế mô phỏng nhà 
nghỉ, nhà ở truyền thống tại Kyoto – nghệ thuật ẩm 
thực này mới được phát triển ở mức cao nhất.

Các kí tự chữ Hán dùng để viết “kaiseki” 
dịch ra nghĩa đen là “đá ở trong lòng”, lấy ý tưởng 
từ việc các thiền sư xưa thường dùng một hòn đá 
nóng đặt vào giữa những nếp áo trước bụng, làm 
ấm bụng và quên cái đói (bởi thèm ăn cũng là một 
loại dục). 

Cái tên kaiseki ý chỉ nét đẹp thanh đạo, cao 
quý vượt lên thói phàm tục, và đó cũng chính là 
tinh thần chung của dòng ẩm thực này.

Kaiseki chuẩn có 14 món sống, hấp, 
nướng, hầm, lẩu đủ kiểu, trải đều theo các bước từ 
khai vị, rau củ, súp, đến món chính chứa protein, 
món ăn kèm, trà và tráng miệng. 

Giữa các món là những loại nước uống thảo 
dược đặc biệt để khách “rửa” vị giác, thực sự thoát 
khỏi hương vị của món cũ và sẵn sàng thưởng thức 
trọn vẹn món mới. 

Hầu hết các món này đều biến hóa theo 
mùa. Mùa xuân kaiseki sẽ có ít thịt mà chủ yếu là 
rau non và hải sản. Lúc này ta sẽ được thưởng thức 
khoai mỡ, cá ayu nướng, cơm nấu măng, các loại 
nhím biển như sushi, sashimi và udon nhím biển…

Thực đơn theo mùa 
Thực đơn mùa hè: Kaiseki thì chú trọng 

tính thanh mát. Rau củ ăn kèm hay dùng cà chua, 
dưa leo, dưa hấu muối tạo cảm giác mát ruột, giải 
nhiệt. 

Mì lạnh soba cũng rất được ưa chuộng vào 
thời gian này trong năm. Súp và những món hầm 
cũng thường được phục vụ lạnh, và phải đạt đến tay 
nghề rất cao để các đầu bếp loại bỏ mùi tanh của hải 
sản trong những công thức nhiệt độ thấp như vậy.

Thực đơn mùa thu: Mùa thu chuyển tiếp 
sang mùa đông khí hậu trở lạnh, các nguyên liệu 
mang tính ấm sẽ được đề cao. Lúc này thịt đỏ như 
thịt bò Kobe và cá ngừ rất phổ biến. 

Phụ gia chế biến cũng khác với xuân và 
hè: Cá đem hầm hoặc hấp với gừng, trà, hành ăn 
cho ấm bụng. Cơm trộn cùng đậu đỏ hay khoai 
nướng cũng là các khẩu phần tinh bột thích hợp với 
thời tiết bên ngoài

Tuy có sự thay đổi nguyên liệu qua xuân hạ 
thu đông nhưng kaiseki ở Kyoto không bao giờ 
thiếu vắng đậu phụ. Loại thực phẩm những tưởng 
bình dân và dung dị này chính là tinh hoa trên bàn 
kaiseki. 

Đậu ở Kyoto rất ngon nhờ khí hậu trong 
lành và nguồn nước thanh sạch, ngọt dịu, mát mát, 
ăn vã cũng đã tuyệt vời và không cần đem chiên 
xào cho ngấy mỡ. Phổ biến nhất là đậu hấp nguyên 
miếng đặt trong nước dùng theo mùa, ngoài ra còn 
có chả đậu hải sản, cơm đậu, cháo đậu và lẩu đậu 
phụ…

Ngày nay kaiseki được ngày càng yêu thích 
trên khắp thế giới. Những đầu bếp người Pháp đến 
Nhật để tìm bí quyết, trong khi Nhật Bản đang đòi 
hỏi những thực đơn mới. 

Sự kết hợp giữa nghệ thuật ẩm thực truyền 
thống và những ý tưởng hiện đại sẽ đem lại nhiều 
hứa hẹn. Mặc dù ẩm thực kaiseki là sự phản ánh rõ 
ràng quan điểm mỹ học của người Nhật Bản, 
nhưng nó không tĩnh lặng, mà luôn tiến triển từng 
ngày. ■

Nét ẩm thực đặc trưng 
vùng Hiroshima

Bất kì vùng miền nào cũng có những 
món ăn ngon đặc trưng cho vùng 
miền đó, và Hiroshima cung cấp 

một số món ngon địa phương, do sự phổ biến cũng 
như nổi tiếng của chúng, du khách chắc chắn sẽ có 
cơ hội thưởng thức ngay cả khi họ không phải mất 
quá nhiều thời gian tìm kiếm. Các địa điểm ăn uống 
nổi tiếng trong thành phố bao gồm khu vực xung 

quanh ga Hiroshima và trung tâm thành phố 
Hiroshima. Dưới đây là danh sách các loại thực 
phẩm đặc sản của Hiroshima:

Hàu
Quận Hiroshima chiếm khoảng 60-70% 

sản lượng hàu Nhật Bản. Hàu được sản xuất trong 
khu vực đều được tiêu thụ trong nước và được vận 
chuyển ra nước ngoài. 

Hàu được cung cấp tại nhiều cơ sở ăn uống 
ở Hiroshima và Miyajima như nhà hàng, khu ăn 
uống và ryokan . Chúng được ăn sống với nước 
tương hoặc ponzu, chiên, nướng hoặc phục vụ trên 
cơm (donburi).

Okonomiyaki hương vị Hiroshima
Thực phẩm nổi tiếng nhất của Hiroshima là 

okonomiyaki mang hương vị đặc trưng của chính 
vùng này. Các phiên bản địa phương của món ăn 
mang đặc trưng bởi một lớp bột mỏng và một số 
lượng lớn bắp cải phía trên mì yakisoba. 

Các món ăn nổi tiếng bao gồm sò, mực và 
phô mai. Các món ăn được hoàn thành với cá ngừ 
mảnh, lá cây laver và sốt okonomiyaki. 

Rất nhiều nhà hàng okonomiyaki được tìm 
thấy ở Okonomimura và xung quanh ga 
Hiroshima. Thực khách thường ngồi ở quầy hàng 
trước mặt đầu bếp chuẩn bị bữa ăn trên một chiếc 
nồi lớn.

Momijimanju
Đây là những chiếc bánh nướng dưới hình 

dạng của lá phong với một phần nhỏ đậu đỏ ngọt. 
Các món tráng miệng nổi tiếng được tạo ra ở 
Miyajima vào đầu những năm 1900 như một đặc 
sản địa phương để đại diện cho Momijidani, một 
địa điểm phổ biến để nhìn ngắm lá phong này. 

Họ làm từng cái một bằng thủ công, nhưng 
sau này đã được làm bằng máy kể từ khi xuất hiện 
nhà máy momijimanju. Những ngày này, 
momijimanju có thể được tìm thấy với nhiều loại 
khác nhau như matcha, pho mát, sữa trứng và 
chocolate. Chúng được bán tại các cửa hàng bánh 
kẹo trên Miyajima, cũng như các cửa hàng tại 
Hiroshima.

Tsukemen
Hiroshima phong cách tsukemen là mì lạnh 

được nhúng vào nước sốt gia vị với tiêu đỏ trước 
khi ăn. Nó được biết đến với tính mềm dẻo. Khách 
hàng thường có thể lựa chọn mức độ gia vị họ sẽ 
thích từ nhẹ tới mạnh, dựa vào thang số từ một tới 
năm. Con số càng lớn thì nước sốt càng nhiều. Mì 
được ăn với nhiều loại nguyên liệu như thịt lợn, 
trứng, rau diếp, dưa leo và cải bắp. ■
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Baùc Só NGUYEÃN THANH VAÂN

PHAÃU THUAÄT 

NAÂNG NGÖÏC NOÄI SOI

PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ
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BỆNH VIỆN THANH VÂN


	1: 1
	2: 2
	3: 3
	4: 4SaleBiz
	5: 5RToShare
	6: 6
	7: 7
	8: 8
	9: 9
	10: 10
	11: 11
	12: 12
	13: 13
	14: 14
	15: 15
	16: 16

