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Người Việt Nam chúng ta chắc hẳn ai cũng biết về bánh chưng, một món ăn truyền thống mà ta 

hay ăn trong các dịp tết đến xuân về. Trong dân gian có câu chuyện “Sự tích bánh chưng, bánh 

dày”. Người ta phải trãi qua rất nhiều công đoạn khác nhau để tạo ra một chiếc bánh chưng hoàn 

hảo. Bên trong bánh là những lát thịt heo cực mềm, phủ bên ngoài là một lớp vỏ bánh hình 

vuông được làm từ gạo nếp rất dẽo và thơm ngon. Cuối cùng bánh được bọc bởi một lớp lá được 

gói rất khéo. Khi nhắc đến bánh chưng thì chúng ta không thể nào quên được dưa món, một món 

ăn phụ kèm theo mà không thể thiếu.  

Bánh chưng ngon phải  vừa có độ mềm của lớp thịt bên trong, cùng với gạo nếp dẻo, mềm và 

thơm bên ngoài. Thêm vào đó, lại còn có thêm độ mặn của dưa món thì hương vị của chiếc bánh 

trở nên ngon không còn gì bằng. Bây giờ tuy cuộc sống có vẻ văn minh hơn, nhưng dân tộc của 

chúng ta vẫn giữ truyền thống ăn bánh chưng vào dịp tết hàng năm, và điều này cũng có thể giúp 

các thành viên trong gia đình sum vầy lại với nhau, cùng nhau ăn bánh chưng và quên hết mọi 

chuyện không hay trong năm vừa qua. Các gia đình chung sống bên Mỹ hoặc đất nước khác nằm 

ngoài Việt Nam, nhất là các bậc cha mẹ phụ huynh muốn duy trì phong tục tập quán của Lễ Tết 

dân tộc của người Việt Nam, sau này họ còn truyền lại cho con cháu đời sau của mình, về món 

ăn dân gian cổ truyền đó cũng như nhắc nhở để con cháu không được quên nguồn gốc là người 

Việt nam. 



 

ABOUT US 

The National Resource Center for Asian Languages (NRCAL) was designed to 

improve the nation’s capacity for the teaching and learning of Asian languages 

including Vietnamese, Korean, Chinese, and Japanese. California State University, 

Fullerton (CSUF) has made a strong commitment to supporting less commonly 

taught languages, serving diverse student populations, expanding research on 

second language acquisition, and enhancing teaching and learning. NRCAL’s main 

focus is to improve the teaching, learning, and research of Asian languages in the 

United States by drawing on the expertise of Asian language scholars, educators, 

and community stakeholders. 

Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia về Ngôn Ngữ Châu Á (NRCAL) được thành 

lập để cải thiện khả năng giảng dạy và học tập Ngôn ngữ châu Á tại Hoa Kỳ, bao 

gồm tiếng Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, và Nhật Bản. California State 

University, Fullerton (CSUF) đã cam kết mạnh mẽ để hỗ trợ các ngôn ngữ ít được 

phổ biến, phục vụ các nhóm sinh viên khác nhau, mở rộng nghiên cứu về ngôn 

ngữ thứ hai, nâng cao trình độ giảng dạy và học tập. Trọng tâm chính của NRCAL là 

để cải thiện việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu các ngôn ngữ châu Á tại Hoa Kỳ 

bằng cách tiếp thu những ý kiến chuyên môn của các học giả về ngôn ngữ châu Á, 

những nhà giáo, và những người liên quan trong các cộng đồng. 

 


