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Din punct de vedere culinar, orice 
călătorie în Vietnam este o adevăra-
tă delectare. Două cuvinte apar 
anume inventate pentru a descrie 
bucătăria vietnameză: prospețime și 
culoare. Abundența de legume și 
fructe, folosite în combinații inedite, 
atrag mai întâi vizual și mai apoi gus-
tativ și olfactiv. Felurile tipice de mân-
care includ cele cinci gusturi funda-
mentale: iute, acru, amar, sărat și 
dulce. Tehnica de pregătire utilizată 
cel mai mult este rumenirea ușoară, 
“stir-frying”: se folosește puțin ulei, 
astfel încât atât carnea cât și legumele 
își păstrează proprietățile și rămân 
crocante. Aceste aspecte fac din bucă-
tăria vietnameză una dintre cele mai 
sănătoase din lume.
Sosul de pește, emblema bucătăriei 
vietnameze, este condimentul cel mai 
des utilizat. Acest sos este pregătit din 
pește proaspăt lăsat la fermentat, cali-
tatea sosului crescând odată cu peri-
oada de fermentație.
Alte ingrediente de bază în bucătăria 
vietnameză sunt pasta de creveți, so-
sul de soia, orezul, fructele și legume-
le, dar si citronela (lemongrass), ghim-
birul, menta vietnameză, coriandrul, 
scorțisoara, ardeiul iute, limetta și bu-
suiocul. 
Între mâncărurile tipice se remarcă 
supa cu tăiței (Pho), o supă clară 
obținută prin fierberea cărnii (de 
preferință de vită sau pui) cu condi-
mente tipice. Se servește apoi în boluri 
împreună cu ceapă verde și fâșii 

subțiri de carne semipreparată,  
a cărei preparare termică se finalizează 
tocmai prin adăugarea la supa fierbin-
te. Se mai adaugă și coriandru și, în 
funcție de zonă, germeni de fasole și 
alte ierburi.
Banh Xeo este o clătită realizată din 
făină de orez și turmeric (cucurma), 
creveți, bucăți de carne de porc, felii 
de ceapă și uneori ciuperci rumenite 
în ulei de cocos. Acestea se servesc 
cu salată, alte ierburi locale și sos 
dulce-acrișor.
Apropierea de China și Cambogia, 
precum și dominația franceză au 
avut influențe și asupra bucătăriei 
vietnameze. Vietnamezii au adoptat 
multe mâncăruri chinezești pregă-
tindu-le însă în stil tradițional și 
adăugând arome locale. Francezii  
au introdus în Vietnam pâinea-ba-
ghetă. Combinată cu umpluturi  
tipic vietnameze (pateu, șuncă sau 
felii subțiri de carne de porc, maio-
neză, ardei iuți, murături dulci-
acrișoare și castraveți), bagheta viet-
nameză Banh Mi a ajuns să fie 
astăzi unul dintre preparatele cele 
mai cunoscute care se pot cumpăra 
de pe stradă.
Cafeaua vietnameză este cu adevă-
rat desăvârșită. Pregătită cu ajuto-
rul unor infuzoare din metal su-
prapuse peste ceașcă, aceasta este 
cremoasă, concentrată și deosebit 
de aromată. Varianta rece cu lapte 
condensat și cuburi de gheață este 
cea mai răspândită în Vietnam.
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Călătorieculinară
Creșterea vitelor rămâne  
una dintre îndeletnicirile  
de bază în zona rurală  
a Vietnamului

Gătim 
vietnamez,

deci sănătos!

Bo Luk Lak
vită stir fry  
cu legume
4 porții / Preparare: 1 oră

• 500 g carne de vacă
Marinată: • 2 lingurițe sos 
de stridii • 2 lingurițe sos de 
soia • 2 lingurițe sos de pește 
• 1 linguriță amestec de 5 
condimente • 1 lingură zahăr brun 
• 1 lingură ulei de arahide • 2 căței 
de usturoi • 2 eșalote sau 1 ceapă 
roșie medie • 4 linguri ulei • câte 
1 ardei gras rosu, galben și verde 
• ½ ceapă • praz (opțional) • 1-2 
lingurițe amidon de porumbr

1. Se taie carnea cubulețe și se 
pune la marinat cu eșalote și us-
turoi tocate, sos de stridii, sos de 
soia, sos de pește, sare, piper, 5 
condimente, zahăr bun si ulei de 
arahide. Se lasă 20-30 min.
2. Între timp se taie cubulețe 
ardeii, ceapa și prazul. Se in-
cinge o tigaie wok și se adaugă 
ulei după care se rumeneș te ra-
pid carnea câteva minu te, fără 

însă a o găti prea bine. Se 
scoate apoi intr-un bol.
3. Se incinge alt ulei în tigaie și 
se adaugă ardeiul, prazul și 
ceapa, rumenindu-se câteva 
minute. Se asezonează cu sare 
și piper și după 1-2 min se 
adaugă amidonul. Se lasă până 
când legumele sunt puțin moi, 
dar încă crocante. Se adaugă 
carnea și se mai lasă 1-2 min. 
să se rumenească. Sosul nu 
trebuie sa fie abundent. Se 
serveste cu orez simplu.

Cu mai bine de 3000 de insulițe ce răsar  
din apele de smarald, golful Ha Long  
este de o frumusețe uluitoare

Inima capitalei Hanoi  
o constituie partea veche 
a orașului, cu mai bine de 
50 de străzi ce poartă 
sugestiv numele 
produselor 
comercializate

Carnea nu 
trebuie gătită 
prea mult 
deoarece se 
întărește. 

Amestecul de 5 condimente 
se poate pregăti și în casă, din 
1 linguriță anason stelat 
măcinat, 1 linguriță semințe 
de fenicul măcinate, 
½ linguriță cuișoare măcinate, 
½ linguriță scorțișoară 
măcinată și 1 linguriță piper 
de Sichuan.
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