Vietnam Tourism Board Opens Cooking Challenge on Instagram
HANOI, Vietnam (March 11, 2021) — Home cooks and fans of Vietnamese cuisine all
over the world are invited to show their skills in the first-ever online cooking
challenge organised by the Viet Nam National Administration of Tourism (VNAT).
Hosted on Instagram and running from March 10 to March 30, 2021, the challenge
asks participants to cook any Vietnamese dish they like at home, and share their
efforts on Instagram for the chance to win gift sets of premium Vietnamese
ingredients from Red Boat, makers of ‘the world’s purest fish sauce’.
To support fans in joining the contest, Vietnam’s national tourism website has
launched a series of home-cooking videos with accompanying recipes, showing
how to make classic Vietnamese dishes from scratch, including bánh mì, bánh xèo,
and bún thang. Fans can view the videos and download the recipes at
vietnam.travel
To join the home-cooking challenge, participants can follow these steps:
1. Choose a Vietnamese dish to cook at home,
2. Record and upload the process and finished results to Instagram Stories,
tagging @vietnamtourismboard, and
3. Follow the @vietnamtourismboard account to find out the winners.
Every week the best entries and dishes will be re-shared by Vietnam’s official
Instagram account. Fans can also choose to spice up their stories using a set of
#vietnomnom GIFs created by Vietnam Tourism Board for the contest.
On March 31, three winners will be selected by @vietnamtourismboard and Red
Boat Fish Sauce to receive a gift set. Each set includes world-class Vietnamese
ingredients, including a bottle of Phamily Reserve 40°N barrel-aged fish sauce,
concentrated nước chấm dipping sauce, jar of natural palm sugar, and a
handmade ceramic bowl created by Vườn Nhà Gốm studio in Ho Chi Minh City.
“We know that many of our friends overseas are missing the food of Vietnam,” said
Mr. Đinh Ngọc Đức, Marketing Director at VNAT. “We hope they will be encouraged
to join the contest, have fun while cooking, and enjoy the flavours of Vietnam from
home, until we are able to welcome them back again.”
Red Boat Fish Sauce follows a centuries-old process of making fish sauce on the
island of Phú Quốc. Each bottle contains only two ingredients — wild-caught black
anchovies and high-quality salt — which are fermented in wooden barrels for at
least twelve months, and bottled from the first press.
To find out more, please visit: http://bit.ly/vietnamcookingchallenge
###

Tổng cục Du lịch Việt Nam Tổ Chức Thử Thách Nấu Ăn Trên Instagram
HÀ NỘI, Việt Nam (11/03/2021) --- Các đầu bếp tại gia và người hâm mộ ẩm thực
Việt Nam trên khắp thế giới sẽ có cơ hội thể hiện kỹ năng của mình trong thử
thách nấu ăn trực tuyến đầu tiên do Tổng cục Du lịch Việt Nam (TCDL) tổ chức.
Ra mắt trên Instagram và diễn ra từ 10/03 đến 30/03/2021, cuộc thi thử thách người
chơi nấu một món ăn Việt Nam bất kỳ tại nhà, chia sẻ quá trình nấu ăn lên
Instagram để có cơ hội thắng một gói quà tặng bao gồm các nguyên liệu Việt
Nam cao cấp từ Red Boat, thương hiệu nước mắm “tinh khiết nhất thế giới".
Để hỗ trợ người chơi tham gia thử thách, website chính thức của Tổng cục Du lịch
Việt Nam đã cho ra mắt một chuỗi phim ngắn kèm sổ tay hướng dẫn cách làm
một số món ăn Việt Nam tại nhà, bao gồm bánh mì, bánh xèo, và bún thang.
Người theo dõi mạng xã hội có thể xem các phim ngắn này và tải về sổ tay hướng
dẫn tại: vietnam.travel
Để tham gia vào thử thách, người chơi có thể làm theo các bước sau:
1. Chọn một món ăn Việt nam để nấu tại nhà,
2. Ghi hình/chụp ảnh, đăng tải quá trình và kết quả lên mục Stories của
Instagram, gắn thẻ @vietnamtourismboard, và
3. Theo dõi @vietnamtourismboard để xem thông báo người chiến thắng.
Hàng tuần, các bài thi tốt nhất sẽ được chia sẻ lại trên Instagram chính thức của
Việt Nam. Người theo dõi cũng có thể tô điểm thêm cho bài thi của mình bằng bộ
ảnh động GIF #vietnomnom do Tổng cục Du lịch Việt Nam thiết kế cho cuộc thi.
Trong ngày 31/03, ba người thắng cuộc sẽ được @vietnamtourismboard và Red
Boat Fish Sauce lựa chọn để tặng quà. Mỗi gói quà tặng bao gồm các nguyên liệu
nấu ăn đẳng cấp thế giới từ Việt Nam: một chai nước mắm 40 độ đạm Phamily
Reserve, nước chấm đậm đặc, một lọ đường thốt nốt tự nhiên, và một chén gốm
làm bằng tay từ Vườn Nhà Gốm tại TP.HCM.
“Chúng tôi hiểu rằng rất nhiều bạn bè quốc tế đang nhớ món ăn Việt Nam,” ông
Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch, TCDL cho hay. “Chúng tôi hy
vọng họ sẽ hào hứng tham gia cuộc thi, tận hưởng những giây phút nấu ăn vui vẻ
và hương vị món ngon Việt Nam ngay tại nhà, cho đến khi chúng tôi có thể chào
đón khách du lịch trở lại.”
Red Boat Fish Sauce làm nước mắm theo một quy trình hàng trăm năm tuổi trên
đảo Phú Quốc. Mỗi chai nước mắm chỉ bao gồm hai thành phần: cá cơm đánh bắt
tự nhiên và muối cao cấp, được lên men trong thùng gỗ ít nhất mười hai tháng và
đóng chai từ lần chiết đầu tiên. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại:
http://bit.ly/vietnamcookingchallenge

###

About TAB
The Tourism Advisory Board (TAB) is represented by Vietnam’s leading tourism
stakeholders and has entered into a public-private partnership with the Vietnam
National Administration of Tourism (VNAT). TAB comprises representatives from a
broad base of industry leaders in Vietnam’s travel and tourism sector. The mission
of the TAB is to increase Vietnam’s competitive advantage as a sustainable tourism
and travel destination by leveraging the country’s public and private resources,
thus creating a cohesive and comprehensive industry strategy. TAB is grateful to its
sponsors: BIM Land, Vinpearl and Visa -- each of whom contributes to a privately
managed fund dedicated to promoting tourism in Vietnam.

