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Phở, chuyện tình của người Việt 
Với đàn ông Việt, vợ là cơm, là thứ họ cần, một sự thủy chung, đáng tin và chắc chắn. Nhưng Phở là 
thứ mà mọi đàn ông đều muốn, nhưng không có được, họ nói vậy. 

Phở ngon như vậy đấy. 

Đây là một tuyệt tác, các bạn của tôi ạ, bởi tôi đã thức dậy từ 6 giờ sáng một ngày thứ Bảy vì nó, để 
dùng 6 tiếng đồng hồ chỉ cho món ăn tuyệt vời này, tuyệt đến mức bạn có thể chọn nó làm món ăn 
cuối đời của bạn. Một trong những món quốc túy của Việt Nam, món ăn mà mọi khách du lịch đều 
biết nhưng phát âm đều sai, đã từng nghe hoặc nhìn trên các chương trình truyền hình hoặc đã đọc 
trong các cẩm nang du lịch của mình. Mọi thứ đều có lý do của nó, trong số tất cả các món nước 
tuyệt vời tỏa hương ngào ngạt trên các con phố như bỏ bùa du khách, Phở là món đặc biệt nhất với 
hương vị làm thực khách chỉ còn biết rên lên: “Viêtttttt nammmm”. 

Nó là tuyệt tác không hẳn vì tôi đã dậy được lúc 6 giờ sáng. Nhưng tôi muốn các bạn đánh giá cao 
hành động của tôi !!! Mặc dù sáng đó không đến nỗi quá khó khăn ra khỏi giường như thường, bởi vì 
tôi biết tôi chuẩn bị được học một điều gì đó quan trọng cho 100 năm tiếp theo của tôi trên quả đất 
này. Có được công thức chính xác của món này là một món quà, tôi nghĩ vậy. Tôi có một buổi học 
riêng với một người nội trợ tuyệt vời, cùng với cháu của chị ấy và bạn tôi – Kiên, người giúp tôi phần 
phiên dịch.  Con gái chị Vĩnh nói “Tất cả những thứ mẹ nấu là ngon nhất”. Tôi nói vậy chỉ để bạn tin 
vào công thức này, nếu bạn không tin tôi hoặc các tấm hình :D. Gia đình dạy tôi nấu phở là người Hà 
Nội gốc (Chú thích: Cần đính chính). Người Việt Nam vẫn chưa thống nhất được về nguồn gốc món 
Phở. Nó xuất hiện khoảng một trăm năm trước, khi người Pháp vẫn còn ở đây. Một số người cho 
rằng món này có gốc từ một địa phương cách Hà Nội khoảng 100km.  



Đó là một buổi sáng đẹp trời, tôi đã chăm chú theo dõi từng bước nhỏ và tôi thực sự hy vọng có thể 
truyền tải những gì tôi học được đến tất cả các bạn và có thể giúp bạn mang chút hương vị Việt vào 
bếp nhà mình. 

 

 

Và, sau đây là các yêu cầu cho một bát Phở ngon : 

Nó phải có: 

1) vị đậm đà 
2) hương thơm ngon 
3) và nhìn đẹp mắt 

Aha! 

Hãy cùng theo dõi từng bước của Chị Vĩnh và Huyền và xem chúng ta có thể đạt được ba yêu cầu này 
như thế nào: 

Để nấu một nồi Phở ngon không hề rẻ ỏ Việt Nam. Tốn khoảng 60 USD NHƯNG chúng ta sẽ có 
khoảng 30 bát phở, vậy cũng khá ổn. Một lần nấu, mỗi thứ bạn đều cần số lượng lớn bởi không có 
cách nào để nấu một nồi nước dùng (phần cốt lõi) mà không có một lượng to chà bá các tảng thịt và 
xương ngon nhất của con bò.Vậy nếu bạn đang có ý định nấu món này, hãy mời …tất cả những 
người bạn quen biết. Hoặc có thể chỉ tập trung vào những người bạn thực sự yêu quý, họ xứng đáng 
với món này nhất. 

Nào, đi chợ thôi! 

 

Cho ‘Phần cốt lõi’ 

Quế 

Hồi 

Thảo quả 

Hạt ngò 



Hạt thìa là 

 

 

Phần thịt 

Xương ống (gần mắt cá) 

Một tảng thịt sườn to nhất bạn có thể tưởng tượng (xem hình) 

Thăn bò cho phần thịt tái 
 

Rau củ 
 

Gừng 

Hành tây 

Hành ta 

Hành tím 
 

Bày trên bàn ăn 

Chanh 

Ơt tươi 

Giá 

Ngò gai 

Ngò 

Húng lủi 

Húng quế 

 

Nếu bạn muốn mời khách ăn vào buổi tối, bạn phải dậy từ tinh mơ sáng. Chuẩn bị tất cả các nguyên 
liệu cần thiết, bắt đầu bằng rang quế, hồi, thảo quả trên chảo, không dùng dầu ăn, để nhỏ lửa, 
KHÔNG ĐỂ CHÁY, trong khoảng 15 phút, cho đến khi bạn thấy một mùi hương kỳ diệu tỏa lên từ 
chảo. Cho tất cả vào một cái túi lưới rồi dùng chày đập. Sau đó, dùng chính chiếc chảo này, bạn rang 



hạt ngò, thìa là khoảng 5 phút, cũng để nhỏ lửa, không bỏ dầu và đừng để cháy. Sau đó cho các thứ 
này vào túi lưới vừa nãy. 

 

Sau khi thịt và xương đã được rửa sạch, bạn bắt đầu với một phần “nhiều mùi bò” nhưng rất quan 
trọng của món Phở bò. Đầu tiên, bạn cần sơ chế để khử bớt mùi bò ra khỏi xương. Bạn sẽ luộc sơ 
xương trong khoảng 10-20 phút trong nước sôi, cho đến khi bạn lật hết các mặt của toàn bộ số 
xương. Sau đó chỉ việc lấy xương ra và chắt bỏ nước đi. Đó là bước đầu tiên để đạt được yêu cầu #2 
(hương vị). “Chúng tôi không muốn tô phở có mùi bò quá nặng”. 

 

 

Cho tất cả xương và thịt (ngoại trừ phần thăn) vào một cái nồi thật to (càng to càng tốt) và đổ nước 
mới vào. 

(*Nếu có thể, tốt nhất là dùng hai nồi riêng. Nấu thịt vào một nồi đến khi mềm, một nồi khác chỉ có 
xương để nấu nước dùng). 

Đun và giảm lửa, để sôi lăn tăn trong vài tiếng đồng hồ. Ngay khi nước bắt đầu sôi, bạn phải hớt bọt 
ra. Chúng ta có thể sử dụng một cái vợt nhỏ hoặc, như chị Vĩnh làm, dùng một cái muôi, tuy nhiên, 
sẽ phải cẩn thận hơn. Bạn tiếp tục vớt bọt thường xuyên để đạt được yêu cầu #3 (nhìn đẹp mắt). 
Nếu bạn muốn nước dùng trong, hãy vớt bọt liên tục đặc biệt khi bạn thêm bất cứ cái gì cho nồi 
nước dùng. 



 

 

Gừng, hành tây và hành tím mang đi nướng. Tốt nhất là nướng trên bếp than để có được hương vị 
hoàn hảo. Với chúng tôi thì không vấn đề gì vì chúng tôi sử dụng lò than cho toàn bộ việc nấu nước 
dùng. Nếu bạn không có bếp than thì dùng lò nướng cũng được. Ba nguyên liệu này cần được nướng 
cho cháy xém vỏ ngoài, rồi mang rửa và cạo sơ vỏ. Gừng đập dập rồi cho cả ba nguyên liệu này vào 
nồi nước dùng, cùng với túi lưới lúc đầu. 

 

 

 

Sau đó, hầm nồi nước dùng trong 6 giờ, nếu để được 10 tiếng là tốt nhất. Khi thịt mềm, bạn lấy thịt 
ra khỏi nồi (thử thịt bằng đũa, nếu đũa xiên qua tảng thịt dễ dàng là được). Thái mỏng và cho vào tô 
trước khi ăn. 

Trong khi đó, với thịt thăn, bạn sẽ để nguyên và cho vào tô trước khi dùng. Trước hết, rửa sạch thịt 
với muối và nước, bọc kín và cho vào ngăn đá tủ lạnh. Trước khi ăn 15 phút thì lấy ra, thái mỏng. 
Cách này sẽ làm thịt mềm hơn rất nhiều. 



 

Bánh phở mang trụng sơ. Cho bánh phở vào tô, thêm thịt chín, hành tây, hành ta, thịt tái (trụng sơ 
trong nước sôi vài giây) sau đó đổ nước dùng lên trên. Trong lúc đó, trên bàn ăn bạn đã có đầy đủ 
các loại rau thơm đã nói ở trên, thêm chanh và rau thơm vào tô, trộn đều. Cho tương ớt, tương đen 
ra một chén nhỏ để chấm thịt. “Ngò gai” là loại rau thơm quan trọng nhất cho món Phở, nó cùng họ 
với ngò, bạn có thể gọi nó là “ngò dài” nhưng hình dáng và vị nó khác nhau hoàn toàn. 

 

 

Vậy đó, đây là thành quả. Nó ngon không tả được, tôi chỉ có thể nói “có lẽ, tôi muốn ăn một tô phở 
ngay trước khi tôi qua đời”.  



 

 
 


