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Mỗi vùng miền trên thế giới đều có những nét riêng trong phong cách ẩm 

thực. Hãy chia sẻ hiểu biết của em về vấn đề này. 

Trả lời 

Cách 1 

Ẩm thực Việt Nam là cách gọi của phương thức chế biến món ăn, nguyên lý pha 

trộn gia vị và những thói quen ăn uống nói chung của cộng đồng người Việt và các 

dân tộc thuộc Việt trên đất nước Việt Nam. Tuy có ít nhiều sự khác biệt, ẩm thực 

Việt Nam vẫn bao hàm ý nghĩa khái quát nhất để chỉ tất cả những món ăn phổ biến 

trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nhưng đã tương đối phổ thông trong cộng 

đồng người Việt. 

Cách 2 

Mỗi một vùng miền lại có một phong cách ẩm thực khác nhau hoặc tương đồng với 

nhau. Ở những miền nóng, con người thường ưa chuộng những món ăn có tính 

mát, tính hàn. Ngược lại, ở những vùng lạnh, người ta thường chế biến ra các món 

ăn có vị cay, vị nồng với tác dung giữ nhiệt cho cơ thể. Điều đó được thể hiện rõ 

nét ở hai miền Nam – Bắc của nước ta. Ở Miền Bắc, với khí hậu lạnh vào mùa 

đông nên người miền Bắc thường ăn cay hơn, đồ ăn cũng thường được chế biến và 

ăn ngay lúc nóng để đảm bảo hương vị giống như các mốn lẩu, phở. Tuy nhiên, ở 

miền Nam, với khí hậu nóng hơn, người dân lại ưa chuộng các món canh và các 

món cũng được chế biến với vị ngọt nhiều hơn. 

Cách 3 

Mỗi quốc gia ở trên thế giới đều có tất cả những nền ẩm thực luôn sẽ mang đặc 

trưng riêng biệt; cùng tạo nên bản sắc văn hóa luôn độc đáo không thể lẫn với bất 

kỳ một đất nước nào khác. Những món ăn luôn nổi tiếng; ví như: Phở (Việt Nam), 

Sushi (Nhật Bản); bibimbap (cơm trộn Hàn Quốc), hay somtam (gỏi đu đủ Thái-

lan)… 
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Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Mỗi vùng miền trên thế giới đều có những nét 

riêng trong phong cách ẩm thực. Hãy chia sẻ hiểu biết của em về vấn đề này." do 

Đọc tài liệu biên soạn. Chúc các em soạn văn 7 Kết nối tri thức thật tốt trước khi 

tới lớp. 
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