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Cẩm Thiên Long
Steven Long
Sinh ra tại TP. Hồ Chí Minh, năm 17 tuổi,
Steven đã bắt đầu hành trình trong thế giới
ẩm thực tại nhà hàng Miss Áo Dài. Từ lúc đó,
anh đã làm việc tại những nhà hàng, khách
sạn, khu nghỉ dưỡng uy �n nhất cả nước.
Long vẫn còn nhớ ngày đầu biết đến cách
nấu nướng của những nền văn hóa khác
nhau, lần đầu anh được thưởng thức phô

ĐẦU BẾP CỦA
CHÚNG TÔI

mai Emmental và không sao quên được
hương vị ấy! Anh mê say hương vị tuyệt hảo
của bơ Pháp nhạt phủ sò điệp áo chảo được
tô bật bằng chanh và mùi tây.
"Tôi có một khoảng thời gian ngắn ngủi
nhưng đáng nhớ khi làm việc ở Ý, ở đó khó
�m những nguyên liệu Việt để chế biến theo
công thức của mẹ. Sau đó, tôi thử dùng
nguyên liệu Âu để nấu. Kết quả tuyệt vời!
Hóa ra đó là sự kết hợp toàn hảo, chỉ cần
điều chỉnh một chút trong kỹ thuật. Sự kết
hợp mà tôi tâm đắc nhất là khi thử dùng gà
Pháp để nấu phở, hương vị thơm ngon của
thịt gà hòa quyện kỳ diệu với các nguyên liệu
truyền thống khác như gia vị và rau thơm.”
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Nguyễn Mạnh Hùng
Hungazit
Là một tác gia và ẩm thực gia chuyên nghiệp,
Hungazit luôn ấn tượng với những hương vị
Âu mạnh mẽ như phô mai xanh, thậm chí còn
có một nỗi ám ảnh nho nhỏ với nó – lúc nào
anh cũng điểm một chút phô mai xanh vào
món ăn của mình, từ cơm rang, salad cho đến
tráng miệng!
"Nấu ăn là một hành trình đầy niềm vui, mỗi
một nguyên liệu lại mang đến những trải
nghiệm khác nhau. Ẩm thực Việt có gia vị và
rau thơm vùng miền đa dạng. Phẩm vật Âu
châu lại có đặc trưng riêng về chất lượng, cấu
trúc, màu sắc, hương vị. Tôi chắc chắn rằng
một món ăn đỉnh cao là một món ăn được kết
hợp thông minh giữa hai nền văn hóa này.”
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Phạm Vũ Anh Thy
Ryan Pham
Ryan cảm thấy may mắn khi có cơ hội học và
trải nghiệm ẩm thực Âu ở nước ngoài. Bị mê
hoặc trước sự đa dạng của đồ ăn và văn hóa
Âu, anh đã tạo nên nhiều công thức “kết hợp
hoàn hảo” kết hợp nguyên liệu địa phương và
châu Âu mà học trò của anh cũng rất thích.
"Nấu ăn không có giới hạn. Nguyên liệu châu
Âu đầy hương vị nguyên bản sẽ quyện hòa
tuyệt vời và linh hoạt với nguyên liệu Việt. Sự
kết hợp này tạo ra một hương vị quyến rũ. Với
tôi mà nói, đó chính là sự ghép cặp tuyệt hảo
của hai nền văn hóa.”

