
Cùng Đọc tài liệu gợi ý trả lời câu 2 thuộc phần TRƯỚC KHI ĐỌC của văn bản 

Chuyện cơm hến - Hoàng Phủ Ngọc Tường, giúp các em soạn văn 7 thật tốt 

trước khi tới lớp. 

Câu hỏi 2 trang 111 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Kết nối tri thức 

Nếu được yêu cầu giới thiệu về một món ăn đặc sản ở quê em, em sẽ chọn món 

nào? 

Trả lời 

Mẫu 1 

- Nếu được yêu cầu giới thiệu về một món ăn đặc sản ở quê em: 

+ Em sẽ chọn cốm 

+ Em sẽ giới thiệu về phở 

=> Đó là những món ăn đặc trưng cho nét văn hóa ẩm thực Hà Nội 

Mẫu 2 

Dê núi Ninh Bình là tên thường gọi của các món đặc sản ẩm thực được chế biến từ 

thịt dê sống ở miền núi đá vôi của người Ninh Bình như tái dê, lẩu dê, dê xào, dê 

nướng, dê né, dê hấp, dê hầm... Cùng với cơm cháy Ninh Bình, Dê núi Ninh Bình 

có mặt trong "Top 50 món ăn đặc sản người Việt Nam" do Trung tâm kỷ lục Việt 

Nam xác lập ngày 7.9.2012. 

Mẫu 3 

Nếu được chọn giới thiệu về đặc sản quê mình em sẽ giới thiệu món giò đỗ. Đây là 

món đặc sản và đặc trưng của quê hương em. Giò đỗ được chế biến từ những sản 

vật dân dã như: đậu xanh, mộc nhĩ, thịt lợn. Đậu xanh được ngâm trong nước 

khoảng 3 – 4 tiếng, sau đó đem say nhuyễn, trộn với mộc nhĩ và thịt lợn đã thái 

nhỏ, gói lại thành hình tròn theo khuôn và cho vào luộc lên. Khi chín, mùi hương 

của đậu xanh hòa quyện với mùi hương của mộc nhĩ, mùi béo ngậy của thịt lợn tạo 

nên một mùi hấp dẫn khó phai trong tâm trí mỗi người dân quê em. Món giò đỗ là 

món đặc sản không thể thiếu trong những dịp lễ tết, đám hỏi, đám cưới của quê 

em. Món này đặc biệt ngon khi được ăn lúc còn đang nóng. 

https://doctailieu.com/soan-van-7-c5357


-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi "Nếu được yêu cầu giới thiệu về một món ăn đặc 

sản ở quê em, em sẽ chọn món nào?" do Đọc tài liệu biên soạn. Chúc các em soạn 

văn 7 Kết nối tri thức thật tốt trước khi tới lớp. 

 

https://doctailieu.com/van-7-ket-noi-tri-thuc-c12598
https://doctailieu.com/van-7-ket-noi-tri-thuc-c12598

