
Unit 5 Writing Tiếng Anh 6 Cánh Diều 

 

Giải bài tập Unit 5 Writing tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6. 

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 Writing 

Write a short message to a friend. Describe your favorite traditional food in 40-60 words 

Dịch 

Viết một tin nhắn ngắn cho một người bạn. Mô tả một món ăn truyền thống trong khoảng 40-60 

từ 

Answer 

     Pho is essentially Vietnam’s signature dish, comprising rice noodles in a flavourful soup with 

meat and various greens, plus a side of nuoc cham (fermented fish) or chilli sauce. A basic bowl 

contains beef or chicken, topped with bean sprouts, lime wedges, and fresh herbs such as basil, 

mint, cilantro, and onions. Depending on the restaurant or roadside stall, you can also opt for 

more exotic ingredients such as gan (beef tendon), sach (thinly-sliced pig stomach), and ve don 

(flank with cartilage). Typically eaten for breakfast, pho is priced between VND 20,000 and 

VND 30,000 at a local restaurant or street market in Vietnam. Pho has shown its position not 

only in Vietnamese cuisine but also world cuisine. Pho can be seen everywhere from street stalls 

to high-end restaurants. 

Dịch: Phở là một món ăn đặc trưng quan trọng của người Việt Nam, bao gồm phở gạo trong một 

bát nước dùng tràn đầy hương vị cùng với thịt và hàng loạt các loại rau xanh, cùng với bát nước 

chấm (nước mắm) hoặc tương ớt ăn kèm. Một bát phở cơ bản bao gồm thịt bò hoặc thịt gà, phủ 

một lớp giá đỗ, sốt chanh (nước chanh) và các loại rau thơm tươi như húng quế, bạc hà, rau mùi 

và hành tây. Tùy thuộc vào nhà hàng hay quán ven đường, bạn có thể lựa chọn thêm những 

nguyên liệu thú vị khác như gân bò, sách lợn, và sườn với sụn. Thường được ăn cho bữa sáng, 

phở thường có giá từ 20,000VNĐ đến 30,000VNĐ tại các nhà hàng bình dân hoặc chợ phố tại 

Việt Nam. Phở đã cho thấy địa vị của mình không chỉ tại ẩm thực Việt Nam mà còn cả ẩm thực 

thế giới. 
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Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5: I like fruit - Writing sách Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp, 

hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng. 


