


Food and Craft



foodncraft101@gmail.com



I.     Gi!i thi"u tác gi#

III. Food
       
     

IV. Craft
          
 
    

Các món m!n:  
1. Th"t quay giòn bì ..............................................................   
2. Canh rau c# th$p c%m
3. N&m th"t bò 't chuông
4. Gà om d(u v)ng
5. Canh Tom Yum
6. Tôm n*'ng b+ t,i 
7. Canh d*a th"t bò
8. Chân giò om xì d(u
9. M- . s/t Carbonara
 

1.   Lót ly v0i n1
2.   Card ghi công th2c n3u 4n
3.   S5 b6c v0i
4.   H&p quà hình bánh ng6t
5.   Rau c# b7ng gi3y treo trang trí
6.   Túi 8eo hand-made
7.   G/i t9a
8.   Card
9.   B6c /ng 89ng bút thêu ch: th$p
10. H&p 89ng card

Các món ng6t:

5. Chocolate buttermilk cake 
6. Cupcake kem t*+i
7. Bánh quy d)a h;nh nhân 
8. Crepe
9. Muffin chu/i

1. Bánh mì ng6t nhân kem tr2ng
2. Mousse xoài chanh leo 
3. Cake pop
4. Tiramisu 

 .....................................................

 ...............................................................
 ...............................................................

 ...........................................................................
 ...........................................................................

 ...............................................................
............................................................

..........................................................

...................................................

........................................

.........................................................

.....................................................

.............................................

.....................................................................

........................................................................

...........................................................................

................................................................................
......................................................................................

................................................................................

.........................................................

.............................................

.......................................

..................................

................................................

..........................................................

..................................................................

................................................

01
05
07
09
11
13
15
17
19

47
50
53
57

37
34

39
41
43

61
65
69
73
77
81

21
25
28
31

II.   L$i t%a



!"!

Linh Trang sinh n!m 1985, hi"n #ang làm nghiên c$u sinh t%i Khoa Kinh t& - '%i h(c 
Antwerp – V)*ng qu+c B,. T- s. thích n/u !n và ch0p 1nh #2 !n, Trang #ã l3p nên trang 
web  www.savourydays.com #4 chia s5 các công th$c và kinh nghi"m n/u n)6ng c7a 
mình. Bên c%nh các bài vi&t quanh chuy"n b&p núc, Savoury Days c8ng có các bài vi&t 
khác chia s5 v9 kinh nghi"m ch0p 1nh #2 !n, nh:ng chuy&n #i và các câu chuy"n nh; 
trong cu<c s+ng hàng ngày c7a m<t nghiên c$u sinh xa nhà. 

Thiên H!"ng sinh n!m 1985, #)=c #ào tào và làm vi"c trong l>nh v?c thi&t k& #2 h(a 
nh)ng các l>nh v?c khác nh) nhi&p 1nh và craft- t%m d@ch là làm nh:ng v3t d0ng th7 
công c8ng thu hút H)*ng. Hi"n t%i H)*ng #ang làm thi&t k& t? do #4 có thAi gian th?c 
hi"n nh:ng d? #@nh riêng c7a mình. 
www.fictic.wordpress.com
www.wix.com/seasoncrafts/home

THIÊN H#$NGLINH TRANG



Vi!c cho ra "#i quy$n sách nh% này là m&t s' tình c# "(y thú v) v*i hai chúng tôi. M+c dù 
"am mê c,a tôi và Trang không hoàn toàn gi-ng nhau, v*i Trang là n.u /n, còn v*i tôi là 
trang trí th, công và thi0t k0, nh1ng trong m&t th#i gian dài theo dõi blog n.u /n c,a 
Trang, tôi "ã ngh2 r3ng chúng tôi có th$ làm m&t "i4u gì "ó chung nhau v4 s5 thích c,a hai 
"6a. Lúc "ó m7i th6 th8t m9 h: nh1ng tôi v;n nh8n ra gi<a chúng tôi có s' k0t n-i. Th8t 
may là Trang c=ng có chung suy ngh2, và không ch> v8y, n0u tôi nh* không nh(m thì Trang 
là ng1#i "4 c8p tr1*c v4 vi!c h?p tác này....

....chúng tôi b@t "(u tA khoBng nCa n/m v4 tr1*c, khi H19ng gCi m&t l#i nh@n trên 
Facebook, r.t bâng qu9 v4 vi!c m&t lúc nào "ó, li!u hai "6a có th$ làm m&t "i4u gì "ó cùng 
nhau. Và tôi ngh2 "0n m&t t8p h?p c,a r.t nhi4u nh<ng "i4u bình d) mà cB tôi và H19ng 
th1#ng ngày v;n làm cho b<a /n và ngôi nhà nh% c,a mình, nh1 là m&t mi0ng lót c-c xinh 
x@n, m&t cái g-i m4m mDi "$ ch:ng t'a l1ng sau m&t th#i gian dài ng:i làm vi!c bên máy 
tính, hay m&t vài món /n ngon "?i cB nhà mEi buFi chi4u. G t15ng lúc "ó ch1a có gì rõ r!t, 
ch> là tôi ngh2 r3ng có lH sH th8t tuy!t n0u có m&t cu-n “cIm nang” nh% nh1 th0...

Và tA nh<ng J t15ng r.t m9 h:, ch> "9n thu(n xu.t phát tA "am mê c,a cB hai "6a nh1 v8y, 
sau nCa n/m cùng nhau chia sK và làm vi!c, cu-i cùng Food ‘n Craft c=ng có th$ chính th6c 
ra m@t các bDn. Nói v4 quy$n sách này, hay "úng h9n là v4 khoBng th#i gian nCa n/m vAa 
qua, chúng tôi xin phép "1?c trích d;n m&t câu nói c,a mL Teresa: “Không phBi ai trong 
chúng ta c=ng có th$ làm "1?c nh<ng "i4u l*n lao, nh1ng chúng ta có th$ làm "1?c nh<ng 
vi!c nh% bé v*i m&t tình yêu l*n” (Not all of us can do great things. But we can do small 
things with great love). M+c dù nh<ng gì có trong nh<ng trang ti0p theo "ây ch> là nh<ng 
th6 r.t bình th1#ng và giBn d), nh1ng chúng tôi hi v7ng là tình yêu l*n mà chúng tôi "ã 
luôn .p , khi làm quy$n sách nh% này, qua tAng câu ch<, tAng hình Bnh, sH chDm "1?c "0n 
trái tim c,a bDn và kh9i d8y ngu:n cBm h6ng. M$ r:i nh<ng cBm h6ng .y, cùng v*i "ôi bàn 
tay khéo léo và s' quan tâm ch/m sóc c,a ng1#i v?, ng1#i mL, ng1#i con... sH chuy$n 
thành nh<ng món /n ngon hay ": v8t xinh x@n làm "Lp thêm cho tF .m c,a mEi gia "ình. 

Tháng 5 – 2012
  Thiên H19ng & Linh Trang 
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Khi l!p blog Savoury Days m"t n#m v$ tr%&c, mình không có b't kì m(c )ích hay k* 
ho+ch l&n lao nào, t't c, ch- vì thích n'u #n, và thích ch(p ,nh ). #n, nên mu/n có m"t 
n0i )1 l%u l+i t't c, nh2ng “s,n ph3m” làm ra t4 b*p và t4 chi*c máy ,nh c5a mình.  
Nh%ng th!t may m6n là Savoury Days trong m"t n#m sau )ó )ã nh!n )%7c r't nhi$u s8 
5ng h" c5a m9i ng%:i. Và c;ng nh: nh2ng chia s< c5a )"c gi, t+i Savoury Days trong 
m"t n#m v4a qua mà mình c,m nh!n )%7c nhi$u và rõ ràng h0n “giá tr=” c5a vi>c n'u 
#n. Không ch- là m"t món #n ngon “)ãi” ch.ng sau m"t ngày làm vi>c v't v,, hay m"t 
chi*c bánh ng9t )1 con )%7c 'm b(ng h0n gi2a hai gi: h9c, mà là r't nhi$u yêu th%0ng 
)%7c g?i g6m. Và n'u #n, không ch- là vào b*p, “ngh=ch ng7m” v&i n.i niêu xoong ch,o, 
mà nhi$u h0n th*, là ch#m sóc nh2ng ng%:i xung quanh.... Vi>c n'u #n và ch(p ,nh 
hàng ngày c5a mình, nh: Savoury Days, c;ng có nhi$u ni$m vui h0n và )%7c th8c hi>n 
c3n tr9ng h0n, )1 có th1 làm t/t m(c )ích “m&i” là chia s< và truy$n c,m h@ng “l#n vào 
b*p” )*n t't c, m9i ng%:i. 

Dành cho phAn “Food” c5a “Food ‘n Craft”, mình ch9n ra t4 Savoury Days m"t s/ công 
th@c )ã r't )%7c yêu thích và nh!n )%7c nhi$u s8 5ng h" c5a b+n )9c trong n#m v4a 
qua. HAu h*t )$u là các món #n )0n gi,n, có th1 dB dàng làm cho b2a #n hàng ngày và 
c;ng dB bi*n t'u theo sC thích và kh3u v= c5a t4ng gia )ình. Hi v9ng là phAn n'u #n này 
sD giúp cho các b+n có thêm nhi$u g7i E cho câu hFi vGn luôn làm )au )Au các bà n"i 
tr7: “T/i nay #n gì?”. 

MHT VÀI DÒNG CHIA SI

Linh Trang
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Th!t quay giòn bì
Canh rau c" th#p c$m
N%m th!t bò &t chuông
Gà om d'u v(ng
Canh Tom Yum
Tôm n)&ng b* t+i 
Canh d)a th!t bò
Chân giò om xì d'u
M, - s.t Carbonara
 



Món th!t quay tr"ng m#m, th$m ph%c, t&$m m' v(i l(p bì giòn tan, dùng kèm v(i d&a mu)i hay c* ki+u mu)i 
luôn là món ,n &a thích trong b-a c$m nhà mình. “Tr,n tr.” nhi#u nh/t v(i món ,n này có l0 là: Làm sao 12 bì 
giòn??? (3&$ng nhiên r4i, th!t quay giòn bì mà bì l5i không giòn thì còn gì là … th!t quay giòn bì n-a).
Th6t ra 12 làm cho bì giòn không khó, c7ng ch8ng bí quy9t gì cao siêu, ch: có vài g5ch 1;u dòng nho nh< c;n ghi 
nh( nh& th9 này thôi:

1. Ph;n da/ bì c;n ph=i gi- khô ráo, tr&(c khi &(p thì th/m cho th6t khô, trong quá trình n&(ng thi tho=ng 
c7ng nên l/y ra th/m b(t m' (n9u có) dính trên m>t da/ bì.

2. Khi chu?n b! th!t, dùng t,m nh@n hay nAa châm th6t nhi#u lB lên ph;n da/bì, nh&ng không châm quá sâu, 
tránh 12 m' trào lên m>t da/bì khi n&(ng. Châm càng kC thì bì nD càng nhi#u, thành ph?m s0 càng giòn.

3. Các b5n có th2 &(p th!t bEng các gia v! tùy thích, riêng ph;n da/ bì, 12 giúp nD giòn thì nên sF dGng mHt 
trong nh-ng th% sau 12 ph9t lên: Mu)i, d/m, n&(c c)t chanh ho>c/và mu)i n. (dùng mu)i n. thì nên c?n th6n 
mHt chút vì n9u nhi#u quá s0 dI b! 1"ng ).

Bí kíp làm cho da/bì giòn ch: có v6y thôi. Câu h<i cu)i cùng có l0 là: Li+u có c;n lò chuyên dGng 12 quay th!t 
không? J nhà mình ch: có mHt chi9c lò n&(ng nên mình vKn dùng chi9c lò này 12 n&(ng… t/t t;n t6t tL bánh 
cho 19n gà v!t và c= món th!t quay này n-a. Và mình th/y ch/t l&Mng th!t Dn l"m, m>c dù trong quá trình n&(ng 
th!t ti9t ra khá nhi#u m' nh&ng mi9ng th!t thành ph?m vKn r/t m#m, ng6y và th$m ngon. Bì thì giòn tan, 15t 
tiêu chu?n t5o ra âm thanh “rôm r)p” khi nhai :-)

1. Th!t "# nguyên mi$ng, cho vào n%i, "& n'(c l)nh ng*p th!t, thêm m+t nhúm 
nh, mu-i. .un sôi r%i h) l/a v0a "un thêm kho1ng 2-3 phút. B2c n%i ra kh,i b$p, 
"& h$t n'(c lu+c "i, r/a l)i mi$ng th!t cho s)ch. Dùng gi3y làm b$p th3m khô 
ho4c "# cho th!t khô ráo n'(c, "4c bi5t là ph6n bì. Các b)n c- g2ng gi7 tránh "# 
ph6n bì b! cong sau khi lu+c nhé.
8
2. !Sau khi th!t "ã "'9c th3m khô thì l3y t:m nh;n, n<a.. xâm th*t nhi=u l> trên 
m4t ph6n da/bì. L'u ?: không nên châm quá sâu, khi n'(ng m@ A d'(i dB trào 

1

 Th!t sau khi quay xong , 
12 kho=ng 15 – 20 phút 
r4i m(i thái, th!t s0 m#m 

và ngon h$n

M!O V"T

  500gram th"t ba ch#/ ba r$i 
2 thìa cafe mu%i 

(mình dùng mu-i tinh)
1 thìa canh d&m 

(mình dùng d3m g)o)
B't nêm 

(mình dùng gia v! H1i Châu)
2 thìa cafe b't hành & b't t(i 

(không b2t bu+c)
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lên ph!n da, làm cho da không n" giòn #$%c. Sau khi châm xong, n&u c!n thi&t thì lau l'i ph!n da/bì 
m(t l!n n)a cho khô ráo.

3. *+p th,t:-Th$.ng thì ph!n th,t và ph!n bì s/ #$%c $+p riêng.
V+i ph!n th,t thì có r0t nhi1u cách $+p, nh$ng mình ch2 xát m(t chút xíu b(t gia v, v+i b(t hành & 
t3i lên thôi. L4 do s5 d6ng hành t3i là khi n$+ng th,t s/ th7m h7n. N&u các b'n dùng hành t3i t$7i 
(b8m nhuy9n) #: $+p thì khi quay th,t nh+ g't v6n hành t3i ra ngoài #: v6n này không b, cháy 
#en và dính vào th,t nhé. Còn l4 do ch2 dùng m(t chút gia v, (ho;c mu<i) là #: th,t khi quay xong 
s/ có v, th7m ng=t t> nhiên (ch0m kèm n$+c m?m t3i +t ngon c>c kì). 
V+i ph!n da/bì thì các b'n ph&t 1-2 l+p d0m, ti&p theo xát thêm m(t chút mu<i. Cho th,t vào h(p, 
#@y kín, #: n7i thoáng mát ho;c tA l'nh tB 6-8 ti&ng (8n tr$a thì nên $+p tB t<i hôm tr$+c, 8n t<i 
thì $+p tB sáng…)

4. B@t lò 200 #( C tr$+c 10-15 phút. Khi lò #'t nhiCt #( 200 #( C (hai l5a) rDi thì #;t mi&ng th,t 
lên khay n$+ng, quay ph!n bì lên trên, n$+ng th,t E n0c gi)a trong khoFng 20 phút. Mình th$.ng 
#;t thêm 1 cái khay có lót gi0y b'c E d$+i #: hGng mH chFy ra tB th,t, n$+ng xong cIng #H #$%c ít 
nhi1u khoFn d=n dJp.
Sau khoFng 20 phút thì l0y th,t ra th0m mH trên ph!n bì (n&u có). Qu&t thêm d0m lên bì. Nâng 
khay n$+ng lên cao h7n 1 n0c, n$+ng thêm khoFng 25-30 phút n)a cho bì n" t$ng bBng nhé :-) 
B$+c ph&t d0m này có th: l;p l'i khoFng 1-2 l!n. Mình n$+ng E n0c g!n trên cùng thêm khoFng 30 
phút E 200 #( C thì th,t chín vBa ngon, không b, cháy và th,t r0t m1m ng=t. Nh)ng phút g!n cu<i 
thì các b'n nh+ #: 4 canh chBng vì n&u không thì bì s/ nhanh b, cháy l?m.

5. Th,t chín l0y ra #: t!m 15-20 phút cho ngu(i (và cho ph!n mH bên ngoài ng0m l'i vào th,t – 8n 
s/ ngon h7n), rDi thái thành mi&ng vBa 8n. S?p lên #Ka, dùng v+i c7m tr?ng nóng, thêm m(t chén 
n$+c m?m t3i +t ho;c n$+c t$7ng tùy khLu v,, m(t #Ka d$a cFi hay cA kiCu mu<i n)a…. ^.^
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Món canh này là m!t “ví d"” cho các lo#i canh n$u %&n gi'n nh(ng v)n ngon và %* ch$t, n+m trong chu,i 
bài mình vi-t dành riêng cho các b#n du h.c sinh c/ng 0 xa nhà và th(1ng thi-u th2n th1i gian %3 chu4n b5 
b6a c&m nh( mình. 
N$u canh ngon th7t ra không khó, quan tr.ng nh$t là có n(8c dùng ng.t r9i thêm rau c* hay th5t cá tùy 
thích là có m!t bát canh ngon lành nóng h:i cho b'n thân hay c' gia %ình và b#n bè r9i. Nh( món canh 
này thì n(8c dùng mình ninh x(&ng gà và thêm ít tôm khô n6a. X(&ng gà không m$t nhi;u th1i gian %3 
ninh nh( nh6ng lo#i x(&ng khác, n(8c dùng l#i ng.t thanh ki3u nh< nhàng nên mình r$t thích. Rau c* cho 
vào canh thì mình dùng su hào, cà r2t và n$m, nh(ng các b#n có th3 thay %:i theo mùa và tùy theo kh4u v5 
c*a gia %ình nhé. 

1 b! x"#ng gà
Kho$ng 20 con tôm khô c% v&a

1 c' su hào nh(
1-2 c' cà r)t nh(

3-5 cái n*m +ông Cô  
( ho!c 8-9 cái n"m h#$ng)

Mu)i ho,c b!t gia v-, n".c m/m

1. X#$ng gà r%a s&ch, x'p vào n(i, )* n#+c l&nh ng,p x#$ng, kèm theo 1 thìa 
canh mu-i. V!n l%a to )un sôi, sau khi n#+c sôi thì h& l%a v.a, )/i thêm 2-3 phút 
thì b0c xu-ng, )* n#+c lu1c )i, r%a l&i x#$ng cho s&ch v2n th3t và b4t. 
N(i r%a s&ch, x'p x#$ng l&i vào n(i. Tôm khô r%a s$ cho s&ch )"t cát, cho vào n(i 
cùng x#$ng gà. 5* n#+c ng,p x#$ng. V!n l%a to, )/i n#+c sôi thì h+t s&ch b4t 
(n'u có). H& l%a nh6, ninh x#$ng gà trong kho7ng 40-45 phút (n'u dùng n(i 
th#8ng, n(i áp su"t ninh s9 nhanh h$n), )'n khi n#+c ng4t. V+i x#$ng gà, không 
nên ninh quá lâu, x#$ng s9 d: b3 b;. 
Sau khi ninh xong thì v+t x#$ng ra kh6i n(i, )< l&i tôm. 
N#+c dùng này có th< ninh nhi=u trong m1t l>n, r(i b7o qu7n trong ng?n mát t@ 
l&nh t. 1-2 ngày, ho!c )< )ông )á. Mình hay dùng chia vào các túi nilon có khóa 
kéo (ziplock) r(i )< ng?n )á, khi c>n chA viBc l"y ra rã )ông, r"t tiBn.

2. Trong lúc )/i ninh x#$ng thì chuCn b3 rau c@: Su hào, cà r-t g4t v6, thái mi'ng 
v.a ?n. N"mDngâm n#+c "m tr#+c 1-2 ti'ng cho n; m=m. R%a l&i r(i v0t s&ch 
n#+c. Thái lát m6ng.

3. 5un sôi n#+c dùng, )/i n#+c sôi thì th7 su hào, cà r-t, n"m vào. 5un sôi & h+t 
b4t n'u có. H& l%a v.a và nêm mu-i/m0m/gia v3 cho v.a ?n. N"u thêm 5-10 
phút )'n khi rau chín m=m. Dùng nóng, có thêm ít hành mùi s9 th$m ngon h$n.

H+t b4t trong khi ninh 
x#$ng s9 giúp n#+c canh 
trong, bát canh ng4t và 

)Ep m0t h$n. 

M!O V"T
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M!t trong nh"ng thay #$i tích c%c nh&t c'a mình sau hai n(m n&u (n hàng ngày có l) là mình #ã “bi*t cách” 
th+,ng th-c nhi.u lo/i #0 (n h1n. Có r&t nhi.u th- tr+2c #ây mình không thích thì gi3 mình #ã có th4 c5m 
nh6n #+7c cái ngon c'a nó. M!t ví d8 #i4n hình là 2t chuông hay 2t Paprika. H0i , nhà mình r&t không thích 
lo/i 2t này vì c5m giác là nó luôn có m!t th- mùi h1i h(ng h(ng r&t khó ch9u. Không thích #*n m-c mà 
ch:ng h/n nh+ #i (n Pizza, th+3ng là mình s) ngó thành ph;n tr+2c, n*u có 2t chuông thì g;n nh+ ch<c ch<n 
là s) không g=i. Th* r0i sang bên này n&u nhi.u, th> nhi.u, gi3 Paprika l/i là m!t trong nh"ng th- rau yêu 
thích c'a mình. Thích cái s% giòn, ng=t, mát c'a nó, thích c5 ba màu xanh, #?, vàng t+1i rói, ch8p 5nh c- g=i 
là “n$i b;n b6t” n"a. 

400gram th!t bò b"p 
#t chuông màu $%, vàng, xanh

( m!i lo"i m#t qu$ nh% )
1 c& hành tây'nh%

2-3 tép t%i 
1 c& hành khô 

1 qu( chanh t)*i'
Rau th*m: mùi, b+c hà… 

L+c rang giã d,p
N)-c m"m, $).ng, d/m, b0t gia v! 

(ho&c mu'i), tiêu
D1u 2n

1. Chu(n b) nguyên li*u: 
- Th)t bò r+a s"ch, th,m khô, thái m%ng, -.p v.i chút gia v) và h"t tiêu, /0 
kho$ng 20-30 phút cho ng,m.
- Hành tây thái múi cau m%ng, ngâm vào n-.c /á trong kho$ng 3 – 5 phút r1i 
v.t ra. Tr#n hành v.i 1 mu!ng canh /-2ng và 0.5 mu!ng canh d,m ho&c n-.c 
c't chanh cho hành b.t h3ng.
- 4t chuông r+a s"ch. B5 d6c, b% ph7n núm và h"t r1i thái thành các mi8ng nh% 
d"ng s9i dài (/:ng thái m%ng quá vì khi tr#n .t s; d< m,t v) giòn).
- Hành khô và t%i bóc v%, b=m nh%. L"c rang chín, /ãi s"ch v%, giã d>p. Rau 
th?m r+a s"ch, thái nh%.
 
2. B@c ch$o lên b8p, /un nóng 1 thìa d7u 3n r1i phi th?m hành t%i. A0 l+a to, 
cho th)t bò vào xào chín t.i.

3. Pha n-.c tr#n n#m nh- sau: Pha n-.c chanh ho&c d,m v.i /-2ng cho v:a 
chua ng6t, ti8p theo cho n-.c m@m vào /8n khi v:a m&n.

4. Tr#n th)t bò v.i hành tây, .t chuông v.i n-.c m@m chua ng6t, nêm n8m l"i 
l7n nBa cho v:a 3n. Cho các lo"i rau th?m vào tr#n /Cu. S@p n#m ra /Da ho&c 
bát. R@c l"c rang lên trên.

7 FOOD AND CRAFTFOOD AND CRAFT



Không ph!i là món "n r#t $%c bi&t, nói $úng h'n là cách làm c(c kì $'n gi!n, nh)ng $ây l*i là món mà 
mình r#t th)+ng hay làm, $%c bi&t là trong nh,ng ngày mùa $ông l*nh u ám và m)a gió. B-i mùi th'm 
c.a d/u v0ng cùng v1i mùi g0ng cay cay n2ng #m luôn t*o cho c"n b3p nh4 m5t c!m giác #m áp và 
bình yên. Mình c6ng tình c+ $)7c bi3t r8ng , s( k3t h7p gi,a th9t gà, g0ng và d/u v0ng s: t*o ra nhi;u 
ch#t dinh d)<ng t=t cho s>c kh4e, nh#t là v1i ph? n,. Nên nh,ng khi c!m th#y trong ng)+i m&t m4i hay 
ng*i làm nh,ng món c/u kì, nh)ng l*i v@n c/n $2 "n ngon và $. ch#t thì “Gà om d/u v0ng” là s( l(a 
chAn hoàn h!o. 

400gram th!t gà 
(!ã l"c b# da và x$%ng)

1 m"u g#ng $% 3-4 cm (thái ch&)
2 tép t&i (bóc v#, b'm nhuy(n)

2 thìa canh xì d'u (n$)c t$%ng)
1 thìa canh d'u hào 

1 thìa r()u g*o (không b*t bu+c)
1.5 thìa canh d'u v#ng 

H*t tiêu, v#ng tr+ng rang chín
50ml n(,c nóng 

1. ,un nóng 1 thìa d-u v.ng trong ch/o. L-n l$0t cho t#i và g.ng vào !/o 
!1n khi d2y mùi th%m.

2. Cho th3t gà vào ch/o, !/o s% qua trong kho/ng 15-20 giây. Cho xì d-u, d-u 
hào & r$0u vào !/o !4u !1n khi th3t gà chín !$0c kho/ng 70%.

3. Cho n$)c vào ch/o. ,5 l6a v.a om !1n khi th3t gà chín m4m & n$)c trong 
ch/o s7t l8i. Tr+n 0.5 thìa d-u v.ng còn l8i, h8t tiêu & v.ng tr*ng v)i th3t gà 
trong ch/o. 
Dùng nóng v)i c%m ho9c xôi tr*ng.

10
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Tom Yum Goong hay Canh tôm chua cay ki!u Thái là m"t trong nh#ng món $n Thái mà mình thích 
nh%t. &'i v(i Tom Yum Goong có l) quan tr*ng nh%t là ph+i dùng ,úng lo-i lá chanh Thái (Kaffir lime 
leaves) và có n.(c dùng ngon. Riêng v(i n.(c dùng , ng./i c0u kì s) ninh v1 và ,0u tôm r2i nghi3n ,0u tôm 
và l*c l%y n.(c, ,! cho n.(c có ,úng v4 tôm. Nh.ng c5ng không c0n thi6t ph+i làm nh. v7y l8m, mình dùng 
n.(c ninh x.9ng gà và thêm m%y con tôm khô vào c5ng th%y n.(c dùng r%t th9m ngon và ng*t r'i.
Món này dùng nóng v(i c9m tr8ng ho:c bún c5ng ngon. Ngoài tôm ra n6u thích thì các b-n có th! cho thêm 
th4t gà. Nh.ng mà n6u ,úng theo tên g*i c;a món $n này – Tom Yum Goong (,*c là “Tôm y<m kung”) thì 
ch= có tôm thôi, vì > ngh?a c;a nó là Canh Tôm v4 Yum mà (,ây là ,2ng nghi@p ng./i Thái c;a mình gi+i 
thích th6 :-).

10-12 con tôm lo!i to
200-300 gram n"m r#m$

1 bát n%&c ninh x%#ng gà & tôm khô 
1 c' gi(ng nh) (ch!n lo"i gi#ng non)

6 cái lá chanh Thái
1-2 nhánh s*$

2 -3 qu* &t t%#i 
(ho$c tùy kh% n&ng &n cay)

3 mu+ng canh (45ml) n%&c c,t chanh
N%&c m-m$

1. Chu'n b( nguyên li)u:
- Tôm làm c*t b+ ph,n râu và ng"nh c-ng . /,u, r0a s"ch, /1 ráo. Mình gi2 
nguyên /,u và v+ tôm /1 /3p và c4ng giúp n56c dùng có mùi v( ngon h7n n2a.
- N8m r7m n9u dùng n8m h:p thì r0a s"ch r;i b< /ôi, n9u dùng n8m t57i thì 
ngâm mu=i /: 15 phút r;i r0a s"ch, b< /ôi.
- S% r0a s"ch, c*t /ôi, />p d>p. Gi#ng thái lát m+ng. Lá chanh r0a s"ch.
- N56c dùng thì mình ninh t? 1 b: x57ng gà nh+ và 7-8 con tôm khô, nh5ng 
n9u không có thì các b"n có th1 ninh tôm khô và dùng gia v( gà c4ng /5@c

2. Aun sôi n56c dùng. A@i n56c sôi thì cho tôm cùng s%, gi#ng, lá chanh, 6t 
vào. A@i n56c sôi l"i thì cho n8m và nêm n56c m*m cho v?a &n, h6t b!t n9u có.
Sau khi các nguyên li)u v?a chín t6i (/?ng /1 lâu quá vì tôm sB b( b., không 
ngon n2a) thì b*c n;i xu=ng. Cho n56c c=t chanh vào, nêm n9m l"i cho v?a &n 
(cho n56c chanh vào sau cùng thì ngon h7n, m3o /8y :-).
Dùng nóng v6i c7m tr*ng ho$c bún. 

11

Cho n!"c c#t chanh 
vào cu#i cùng, sau khi 

b$c n%i kh&i b'p s( 
giúp bát canh có mùi v) 
ngon h*n và không b) 

+$ng.

M!O V"T
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Nghe tên thì t!"ng là ph#c t$p nh!ng cách làm th%t ra l$i &'n gi(n vô cùng. Khâu chu)n b* có l+ 
ch, m-t d.m ba phút, ph/n còn l$i là “nh0 c%y c( vào lò n!1ng”. Mình ch!a .n món này " ngoài 
hàng bao gi0, nh!ng t2 làm thì luôn c(m th-y r-t thích. Tôm v3a l-y ra kh4i lò, nóng b4ng tay, 
th'm l3ng mùi b' t4i và l1p v4 m4ng r-t giòn, ch-m v1i ít mu5i chanh, và thêm m6t ly r!7u vang 
tr8ng l$nh n9a…. 

(2-3 ph!n "n)
300 gram tôm t!"i

15 gram b" nh#t – #$ m%m
10 ml d$u Olive

10 gram t%i b&m nhuy'n
H#t tiêu xay

Xiên tre
2-3 gram pho mát Mozzarella bào v(n)

*))thìa cafe lá Oregano khô
*))thìa cafe lá Parsley khô

* thìa cafe mu+i

1. Tôm c&t b't ph!n râu và ng(nh c)ng * #!u. Dùng que tre xiên d+c 
theo mình con tôm (không nh,t thi-t ph.i dùng xiên tre, nh/ng n-u có 
s0 #1p và d2 n/'ng h3n). Dùng m4i dao nh+n ho5c kéo r(ch s6ng l/ng, 
l,y ch7 #en. R8a s(ch và th,m khô.
 
2. Tr9n t,t c. các nguyên li:u còn l(i, g;m: b3, d!u Olive, t<i, pho mát, 
lá th3m, mu6i và tiêu. Dùng thìa nh< xúc h=n h>p b3 t<i này #? vào 
ph!n s6ng l/ng tôm #ã r(ch s@n. N-u dùng còn thAa thì có th$ ph-t lên 
mình tôm.

3. X-p tôm lên khay n/'ng. N/'ng * nhi:t #9 200-210 #9 C #-n khi 
tôm chín. Mình cho tôm vào m'i bBt lò, sau kho.ng 25-30 phút thì tôm 
chín vAa ngon. Dùng nóng. 

* Oregano và Parsley không b!t 
bu"c, nh#t là n$u gia %ình không 

quen v&i mùi v' c(a hai lo)i lá th*m 
này thì có th+ b, qua 

FOOD AND CRAFT
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Th!i ti"t # B$ th%!ng &m %'ng , mùa (ông không ch$ l)nh mà còn hay m%a gió rét. Nh*ng lúc nh% v+y mà 
b*a c'm có m,t bát c'm tr-ng nóng h.i d/o th'm v0i bát canh d%a chua thì c1m th2y 2m lòng h'n nhi3u 
l-m. Nên (ây c4ng là món canh th%!ng hay xu2t hi5n trong b*a c'm c6a mình. Canh d%a ngon nh2t là có 
n%0c dùng x%'ng ho7c n%0c ninh s%!n (n"u mà có s8n s%!n ninh r9i thì s: thành canh s%!n – d%a – bò, 
càng ngon h'n nh$ :-). Nh%ng k; c1 có s%!n r9i thì mình v<n thích có thêm ít th=t bò, nh2t là th=t bò gân, vì 
mình (7c bi5t thích cái v= giòn s>n s+t c6a gân bò, thích c1 mùi th'm r2t (7c tr%ng c6a th=t bò v0i d%a xào 
n*a. 

200gram th!t bò gân
200gram d"a c#i mu$i chua

1 c% hành khô
2-3 tép t&i

1 qu# cà chua to
200ml n"'c dùng x"(ng 

N"'c m)m ho*c b+t gia v!, ,"-ng 
H.t tiêu/

D0u 1n

Hành lá & rau s$ng 1n kèm 
(không b!t bu"c)

1. Th#t bò thái lát m$ng. %&p v&i 1 thìa café b"t gia v# và m"t chút h't tiêu. () 
kho*ng 15-20 phút.
Trong lúc +,i th#t bò -&p thì chu.n b# các nguyên li/u khác:
- Cà chua r0a s'ch, b1 múi cau.
- D-a v!t ki/t n-&c. N2u d-a chua quá thì có th) r0a s3 cho b&t chua.
- Hành khô bóc v$, b4m nh$. T$i bóc v$ b4m nh$.

2. B!c n5i lên b2p. Cho 1 thìa d6u 4n vào n5i. (,i d6u sôi thì cho 7 s8 hành t$i vào 
phi th3m. (1 th#t bò vào xào l0a to trong kho*ng 2-3 phút, +1 n-&c dùng x-3ng 
vào, v9n l0a to +un sôi, h&t b:t n2u có. H' l0a nh$ ninh cho gân bò m;m.

3. Trong lúc +,i ninh gân bò thì b!c ch*o lên b2p. Cho 7 thìa d6u 4n vào ch*o, phi 
th3m ch< hành t$i còn l'i. Cho cà chua vào ch*o xào trong 2-3 phút cho cà chua 
t-3ng +8i m;m. Ti2p theo cho d-a vào xào cùng cà chua trong kho*ng 3-5 phút. 
Nêm kho*ng 1 thìa +-=ng +) làm d#u b&t v# m9n c>a d-a. L-u ? là k) c* n2u th@y 
d-a h3i m9n thì các b'n cAng +Bng cho quá nhi;u +-=ng nhé vì sau này có thêm 
n-&c dùng thì d-a sC nh't h3n và bát canh sC thành vBa.

4. Cho d-a & cà chua vào n5i. N@u thêm kho*ng 5 – 10 phút. Nêm l'i gia v# cho 
vBa 4n.

5. Múc canh ra bát, dùng nóng. Có th) 4n kèm rau s8ng ho9c ph6n c:ng hành tr!ng 
t-&c s,i. FOOD AND CRAFTFOOD AND CRAFT
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Trong s! ghi công th"c n#u $n c%a mình, có nh&ng món $n '()c dán nhãn “dành cho nh&ng ngày l(*i”. 
Th+t '#y!
Có nh&ng món $n dành cho nh&ng th*i 'i,m mà m-t .i là m-t ho/c l(*i .i là l(*i, ch0ng mu1n '2ng chân 
'2ng tay vào cái gì c3 (nh(ng v4n c5n $n ngon – t6i vì $n ngon thì s7 giúp b8t m-t và b8t l(*i mà). Chân giò 
om xì d5u là m2t món nh( th9. 
Này nhé, chân giò sau khi 'ã '()c làm s6ch thì cho vào n:i, ti9p theo cho các gia v; (8p. <, 'ó cho ng#m, r:i 
b+t b9p lên, và ')i…  Ch= v+y thôi là b6n s7 có m2t món chân giò m>m .i là m>m mà không bã, và mùi th.m 
thì… m? vung n:i ra là 'ã mu1n $n r:i. 

1. Chân giò l!c ph"n th#t, c$t thành 2-3 mi%ng to. Cho vào n&i lu'c v(i m't 
nhúm mu)i. *+i n,(c sôi kho-ng 2-3 phút thì ./ n,(c lu'c .i, r0a l1i th#t cho 
s1ch v2n & b!t b3n.

2. Cho th#t vào n&i cùng t4t c- các lo1i gia v# trong ph"n nguyên li5u. */ n,(c 
cho v6a xâm x4p m7t th#t. *un sôi (sau khi n,(c sôi n%u còn b!t thì h(t s1ch). 
Nêm l1i xem n,(c .ã v6a m7n ng!t ch,a. N,(c n%m mà v6a 8n thì th#t c9ng s: 
v6a gia v#  ;V7n nh< l0a om th#t .%n khi chín m=m.

3. Sau khi th#t chín thì .> th#t trong n&i n,(c kho-ng 2-3 ti%ng, n%u n,(c 
không .? ng@p th#t thì thi tho-ng trA mi%ng th#t cho bên ngoài th#t ng4m .=u 
màu nâu .< c?a xì d"u. Thái th#t thành mi%ng m<ng. Dùng ngu'i v(i cBm ho7c 
xôi tr$ng.

N,(c om th#t còn th6a 
có th> dùng làm n,(c 
ch4m, ho7c d"m trCng 

lu'c c9ng ngon 

M!O V"T

0.5kg th!t chân giò (.ã l!c x,Bng)
6 thìa canh xì d"u/ n#$c t#%ng

4 thìa canh xì d"u ng&t
 (ho7c thay bDng 4 thìa canh .,Eng 

nâu)
1 hoa h'i

4-5 lát g(ng
2-3 tép t)i (thái lát m<ng)

* thìa cafe b+t qu, (ho7c 1 m3u 
qu% nh<)

1 cây hành xanh (thái khoanh tròn 
nh<)

1 thìa cafe h-t tiêu (xay)
N#$c nóng

Mu.i 

FOOD AND CRAFTFOOD AND CRAFT



Tuy không ph!i là ng"#i “hâm m$” các món %n ki&u ph"'ng Tây, nh"ng m( ) (Pasta) là món mình r*t thích, không ch+ 
thích %n mà còn c! thích tìm và th, các công th-c m.i n/a. Tr".c 0ây mình luôn ngh1 r2ng m( ) là món %n ch+ có th& 
mua ngoài hàng và không th& t3 n*u, vì làm sao làm 0"4c lo5i s6t sánh m7n ng8y béo và th'm ph-c nh" v8y 0"4c. Sau 
này n*u %n nhi9u m.i bi:t có r*t nhi9u lo5i m( ) có cách làm c3c kì 0'n gi!n, th8m chí còn d; h'n c! nhi9u món %n c<a 
Vi=t Nam, và hoàn toàn có th& làm t5i nhà v.i ch*t l"4ng không h9 thua kém m( mua t> nhà hàng. Trong các lo5i m( ) 
0'n gi!n, d; và ngon này thì mình ch?n Carbonara 0& gi.i thi=u. Vì Carbonara không ch+ là m$t trong nh/ng lo5i s6t 
ph@ bi:n 0& dùng v.i m( ) nh*t, mà còn là lo5i m( có s-c h*p dAn 0Bc bi=t v.i m?i l-a tu@i, 0Bt bi=t là trC em. Carbonara 
truy9n th6ng th"#ng có mùi th'm 0Bc tr"ng c<a hành tây xào th'm v.i th7t hun khói cùng v7 béo ng8y c<a s6t kem tr-ng 
và pho mát. T> công th-c c' b!n này, các b5n có th& bi:n t*u thay 0@i nguyên li=u 0& t5o ra các lo5i Carbonara m.i, nh" 
thêm các lo5i h!i s!n nh" tôm, cá hDi hun khói, hoBc m$t vài lo5i rau nh" 08u Hà Lan hay Zucchini (bí ngòi). 

2 ph!n "n
250 gram th#t ba ch$ hun khói

1 lòng %& tr'ng gà
45ml kem t()i (whipping cream)

2 thìa canh pho-mát Parmesan
1 n*m mùi tây (Parsley) thái nh&

 (ho!c 1 thìa café Parsley khô)
2 thìa canh hành tây b"m nh&

D!u Olive (ho!c b" nh#t)
Mu+i, tiêu

M, - 
Pho mát Parmesan bào v.n 

($% &n thêm kèm v'i m() 1. )un sôi m*t n+i n,'c to. Lu*c m( v'i m*t chút mu-i (nêm nh, n.u canh nh#t) 
$/n khi m( v0a chín t'i (không $% m( chín quá vì còn xào m( v'i s-t). )1 m( ra r1 
cho ráo n,'c – không x/ n(0c l1nh. Gi2 l#i n,'c lu*c m(.
Trong lúc lu*c m( (th,3ng m.t t0 8-10 phút) thì chu4n b5 các nguyên li6u còn l#i.

2. )ánh tan lòng $7 tr8ng v'i kem t,"i và pho-mát, $% sang m*t bên.

3. )un nóng 1 thìa d9u Olive trong ch:o. Cho hành tây vào xào th"m (kho:ng 1 - 2 
phút). Ti/p theo cho th5t vào $:o v'i hành tây & m*t chút h#t tiêu. Th,3ng thì th5t 
hun khói $ã m!n s;n r+i nên mình không cho thêm mu-i, ch< cho h#t tiêu cho 
th"m thôi.

4. Khi th5t b=t $9u s&n l#i thì cho m( vào xào cùng th5t. B,'c này n/u các b#n c:m 
th.y trong ch:o quá khô thì có th% cho thêm d9u Olive ho!c n,'c lu*c m(.

5. Sau khi xào m( và th5t kho:ng 2-3 phút, $> $% s?i m( t,"ng $-i s&n và bóng thì 
b=c ch:o ra kh7i b/p. )?i kho:ng 30-45 giây cho ch:o b't b7ng. )1 bát pho-mát 
kem tr8ng chu4n b5 @ b,'c (2) vào ch:o. Tr*n $Au $/n khi s?i m( thBt ng.m s-t & 
s&n bóng. H"iC nóng trong ch:o sD làm pho mát ch:y ra quy6n $Au v'i m(.
L!u " là # b!$c này n%u cho s&t kem tr'ng vào khi ch(o còn quá nóng thì tr'ng s) d* chín 
luôn, t+o ra các l,n c,n, làm món -n không .!,c ./p m0t.

6. Cho mùi tây vào ch:o. ):o $Au l9n n2a. Nêm l#i gia v5 cho v0a &n.

7. G=p m( ra $Ea. Dùng nóng v'i pho mát Parmesan.19
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savourydays.com

Bánh mì ng!t nhân kem tr"ng
Mousse xoài chanh leo 
Cake pop
Tiramisu
Chocolate buttermilk cake 
Cupcake kem t#$i
Bánh quy d%a h&nh nhân 
Crepe
Muffin chu'i 



5. Cho b!t vào âu có quét m!t l"p d#u $n m%ng. L&t kh'i b!t cho d#u $n bao ()u bên ngoài kh'i b!t, vi*c này s+ 
tránh cho b!t b, khô trong quá trình -. Dùng nilon b.c kín âu (ho/c dùng kh$n 0m (&y lên âu), - b!t 1 nhi*t (! 
phòng, (2n khi b!t n1 g3p (ôi.
45 th6 xem b!t (ã - (7t hay không, các b7n 3n m!t ho/c hai ngón tay vào b!t, sâu kho8ng 1 – 2cm. Sau khi rút tay 
lên, n2u v2t lõm gi9 nguyên t:c là b!t (ã - (7t, n2u v2t lõm ph;ng tr1 l7i t:c là c#n - thêm th<i gian.
(trong lúc !"i # b$t có th% tranh th# !i làm nhân kem tr&ng)

6. Dùng mu bàn tay ép ho/c (3m nh= cho x=p b.t khí trong kh'i b!t. L3y b!t ra kh%i âu, nh;i l7i s> qua trong 
kho8ng 1-2 phút. Cân c8 kh'i b!t ((?@c kho8ng 480 - 490gram), r;i chia nh% b!t thành các ph#n bAng nhau. L?u 
B là dùng cân (5 chia cho chính xác. Mình chia thành 10 kh'i b!t, mCi kh'i n/ng 47 – 49gram. 45 b!t nghD 10 
phút.
Chu0n b, khay n?"ng có lót t3m n?"ng bánh ho/c gi3y n?"ng bánh.

7. En ho/c cán b!t thành các mi2ng d=t, xúc nhân kem tr:ng (/t vào gi9a, g3p b!t l7i (5 t7o thành hình thuôn dài, 
ho/c túm các mép b!t r;i vê tròn (5 làm bánh hình tròn. Dính mép b!t th"t k# $% tránh nhân b& trào ra ngoài 
trong khi n'(ng. 4/t viên b!t lên khay, xoay ph#n có v2t dính các mép b!t xu'ng d?"i.

8. F b!t l#n 2. Các b7n có th5 b.c c8 khay b!t r;i - 1 nhi*t (! phòng, n2u tr<i nóng. Ho/c b&t lò kho8ng 50 (! C 
trong kho8ng 4-5 phút r;i tGt lò, cho khay b!t vào lò, (5 thêm m!t c'c n?"c sôi ((5 gi9 0m), - bánh 1 nhi*t (! 
35-40 (! C (2n khi bánh n1 thêm kho8ng 80% (không ) * nhi+t $! nóng h,n vì s- .nh h'*ng $/n ho0t $!ng c)a 
men, th"m chí có th% làm ch/t men).
Th?<ng quá trình - l#n 2 này s+ m3t kho8ng 30-45 phút (5 bánh n1 thêm kho8ng g3p (ôi, và lò c#n (?@c làm 
nóng tr?"c 10 – 15 phút. Nên sau khi - kho8ng 20-25 phút thì các b7n làm nóng lò 1 ch2 (! 2 l6a, nhi*t (! 180 
(! C, khi lò (- nóng cHng là lúc b!t n1 (-.

* Ghi chú:
Các b7n có th5 (ánh tan 1/2 qu8 tr:ng & 1 thìa café n?"c. Nh= nhàng dùng chIi quét m!t l"p m%ng tr:ng tr?"c 
khi (?a bánh vào lò n?"ng. Cách này s+ giúp m/t bánh bóng vàng (=p.

V! bánh mì ng"t hay bánh mì s#a (sweet roll dough/ milk bun) là m$t công th%c bánh mì c&c kì ti'n d(ng , vì 
t) v! bánh này ng*+i làm có th, thay -.i các lo/i nhân, thay -.i ph0n ph1 m2t bánh (topping ) ho2c thêm 
các lo/i h/t hay các lo/i gia v3 là có th, t/o ra nhi4u lo/i bánh khác nhau, cho các m(c -ích s5 d(ng khác 
nhau. Ph0n nhân kem tr%ng mà mình gi6i thi'u t/i -ây c7ng có l8 là m$t trong nh#ng lo/i nhân th*+ng -*9c 
dùng nh:t v6i bánh mì ng"t. Các b/n c7ng có th, thay b;ng nhân phô-mai bò c*+i, cream cheese hay nhân 
kem tr%ng chocolate, ho2c ch< làm bánh không nhân. Bánh r:t m4m, ng"t v)a, x=p và th>m nên hoàn toàn 
có th, ?n riêng mà không c0n lo/i nhân nào kèm theo. 

1.  Hâm nóng s9a t?>i, sao cho s9a 1 nhi*t (! kho8ng 35 – 40 (! C (không (?@c 
nóng h>n, s+ làm ch2t men ho/c y2u ho7t (!ng c-a men). Cho 5gram (?<ng và 
toàn b! s' men instant vào s9a, dùng (Ha gC khu3y ()u. Sau kho8ng 5-10 phút s+ 
th3y men n1 t7o m8ng, h>i gi'ng v"i g7ch cua. N2u men không n1 thì có hai kh8 
n$ng, ho/c là men có v3n (), ho/c là s9a quá nóng làm ch2t men, nên b% (i và 
chu0n b, l7i tJ (#u.
Cân b!t. N2u dùng hai lo7i b!t khác nhau nh? trong công th:c thì dùng ph"i l;ng 
(ánh tr:ng tr!n ()u.

2.  Cho b>, mu'i và 30gram (?<ng còn l7i vào âu tr!n, dùng ph"i l;ng (ánh tr:ng 
(ánh m7nh tay trong kho8ng 2 phút, (2n khi b>, (?<ng, mu'i hòa quy*n. Cho 
tr:ng, (ánh ()u (2n khi hCn h@p m,n, m?@t. Cu'i cùng cho buttermilk (ho/c hCn 
h@p s9a & d3m (ã chu0n b, tr?"c) và ph#n s9a v"i men 1 b?"c (1) vào âu, qu3y 
()u.

3.  4I b!t vào âu, dùng thìa gC tr!n hCn h@p trong kho8ng 2 phút, (2n khi hCn h@p 
quy*n ()u thành m!t kh'i. 45 b!t nghD kho8ng 8-10 phút. Vi!c "# b$t ngh% này 
s& giúp b$t b't dính và nhào d( h)n trong tr*+ng h,p nh-i b$t b.ng tay. N2u 
nh;i b!t bAng máy thì có th5 b% qua b?"c này.

4. 4I b!t ra bàn (ã ph- m!t l"p b!t áo m%ng, nh;i trong kho8ng 15 phút. 21 22

* Ghi chú:
- 60gram buttermilk có th5 thay bAng 
60gram s9a t?>i không (?<ng, pha v"i 
3gram d3m trGng ho/c n?"c c't chanh, 

khu3y ()u, (5 kho8ng 10-15 phút r;i 
dùng.

- N2u không có pastry flour thì có th5 
thay tIng l?@ng b!t trong công th:c bAng 

250gram b$t bánh mì (bread flour) 
ho/c 260gram b$t mì "a d/ng (all 

purpose flour).

* Ghi chú:
HCn h@p b!t khá ?"t và dính nên trong quá trình nh;i b!t các b7n có th5 s6 dKng thêm m!t ít b!t 
áo (b!t mL khô) (5 rGc ph- m/t bàn và xoa vào tay, (5 nh;i b!t dM h>n. Tuy nhiên, c' gGng dùng 
càng ít b!t áo càng t't (không quá 5-7gram).
N2u nh;i bAng tay thì th?<ng s+ m3t kho8ng 15 – 20 phút. Kh'i b!t sau khi nh;i xong s+ dNo và có 
(! (àn h;i t't, 3n th6 ngón tay lên m/t kh'i b!t s+ th3y ph;ng tr1 l7i. Ngoài ra, kh'i b!t khá nhão 
và ?"t, n2u s< ngón tay lên m/t b!t s+ có c8m giác h>i dính, nh?ng khi nh3c lên thì b!t không dính 
vào tay.

Ph1n v2 bánh (sweet roll/ milk 
bun)

60gram buttermilk
60gram s0a t*)i không "*+ng

5gram men instant (instant 
yeast)

40gram b) nh1t (unsalted butter) 
– (5 m)m 1 nhi*t (! phòng

35gram "*+ng
3gram mu2i

1 tr3ng gà (50gram không tính 
v%)

200gram b$t làm bánh mì 
(bread flour)

60gram b$t pastry (pastry flour)
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9. N!"ng bánh # nhi$t %& 180 - 190 %& C trong 20 – 30 phút, tùy theo kích th!"c 
bánh. Sau kho'ng 15 – 20 phút, n(u m)t bánh %ã vàng %* thì các b+n l,y m&t t,m 
gi,y b+c che m)t bánh, %- m)t bánh kh.i b/ cháy.

10. Bánh chín l,y ra kh.i lò, %- bánh trên rack cho ngu&i h0n.

Cách làm
1. 1ánh lòng %. tr2ng v"i %!3ng %(n khi lòng %. bông %)c, chuy-n sang màu vàng 
nh+t.
2. Rây b&t vào âu tr2ng %!3ng, tr&n %4u.
3. 1un s5a %(n khi s5a ,m nóng (nh!ng không %- s5a sôi). T6 t6 %7 s5a vào âu 
tr2ng b&t, v6a %7 v6a qu,y %4u tay (%7 liên t8c %(n khi h(t s5a).
4. Cho h9n h:p vào n;i, %- l<a nh., qu,y %4u & liên t8c, l!u = vét thành và %áy n;i. 
1un %(n khi h9n h:p %)c s$t. N(u trong quá trình %un kem tr2ng có d,u hi$u vón 
c8c thì b>c ra kh.i b(p & dùng ph"i l;ng %ánh tr2ng %ánh m+nh tay cho h9n h:p 
m/n tr# l+i. Sau khi h9n h:p %)c s$t nh! = mu?n thì b>c kh.i b(p, cho b@, mu?i & 
vanilla, tr&n %4u. 1- ngu&i (có th- bAc kín và b'o qu'n trong ngBn mát t* l+nh t6 
1-2 ngày).

* Các th!t b"i th#$ng g%p khi làm bánh mì ng&t & nguyên nhân 
1.!B&t * không n#: Men có v,n %4 (h(t h+n, b/ ch(t trong lúc kích ho+t), dùng sai 
lo+i men (ví d8: thay vì dùng men n# thì dùng b&t n#/ b&t n7i)

2. B&t quá nhão và dính tay, không th- nhào %!:c: Tùy t6ng lo+i b&t mà l!:ng n!"c 
h,p th8 có th- khác nhau. Ngoài ra, n(u b+n làm b&t trong m&t ngày nóng Cm thì có 
th- b&t cDng sE nhão h@n. N(u b&t quá nhão và dính thì các b+n có th- dùng thêm 
b&t áo, r>c lên b&t và xoa lên tay. Tuy nhiên, l!u = là b&t làm bánh mì ngAt th!3ng 
nhão và dFo, nhào r,t dG dàng. Dùng quá nhi4u b&t áo sE dG làm cho b&t b/ khô, 
nh;i b&t có c'm giác n)ng tay ho)c khó nh;i (khó ,n, %Cy). B&t khô sE làm cho 
bánh kém m4m và kém Cm, gi5 bánh qua ngày cDng dG b/ khô h@n.

3.!B&t nhào mãi mà vHn l7n nh7n, không th,y dai, m/n: Nh;i b&t ch!a %úng cách

4. B&t %àn h;i, co dãn khi(n t+o hình khó (khó cán, khó n)n thành hình bánh mì 
ho)c vê tròn): n(u b&t co dãn nhi4u, hãy cán m.ng viên b&t và %- b&t nghI kho'ng 
5 phút, vi$c này sE giúp các s:i Gluten "th! giãn" và không b/ co rút nhi4u n5a.

5. Bánh có mùi r!:u ho)c có mùi chua, mùi men:
Quá nhi4u men (lJn ti(p theo nên gi'm b"t 1/4 l!:ng men)
Men ch!a kích ho+t h(t (n(u dùng men khô)  ho)c * quá lâu

6.KRu&t bánh b# ho)c kém dai:
Nh;i b&t ch!a %+t, * quá lâu ho)c dùng lo+i b&t có hàm l!:ng protein/ gluten th,p

7.KRu&t bánh không tr>ng: vì bánh này có b@ và tr2ng nên ru&t bánh có th- sE h@i vàng m&t chút, %ây là %i4u 
bình th!3ng, còn n(u ru&t bánh sHm màu thì có th- là doKlo+i b&t s< d8ng.

8.!Bánh b/ cháy m)t, cháy %áyKho)cKRu&t bánh Cm, !"t..:KNhi$t %& n!"ng ch!a phù h:p, có th- là l<a trên ho)c 
l<a d!"i quá cao làm cháy m)t ho)c %áy bánh trong khi phJn bên trong ch!a %* chín. Ngoài ra, n(u khuôn n!"ng 
là khuôn sHm màu thì truy4n nhi$t sE nhanh và t?t h@n, nên h+ nhi$t %& n!"ng xu?ng kho'ng 10 %& C so v"i 
công th2c.

9.!Nhân bánh b/ ch'y ra ngoài: l!:ng nhân quá nhi4u so v"i l!:ng b&t, ho)c mi(t hay dính các mép b&t ch!a %* 
kL

10.!Ru&t bánh quá %)c:KCho mu?i h@i quá nhi4u, * ch!a %* ho)c b&t quá khô (ít n!"c).

11.!Ru&t bánh có nhi4u l9 khí to: 1,m b&t ho)c nh;i b&t sau lJn * th2 nh,t ch!a %* kL, khi(n bAt khí to còn l+i 
trong bánh, ho)c * lJn 2 quá lâu

12. V. bánh quá dày: Nhi$t %& n!"ng quá th,p.

13.!Bánh %- lâu b/ khô:KN!"ng h@i quá lâu ho)c B'o qu'n ch!a %* t?t (ch!a bAc, gói, %My %* kín). Bánh lo+i này 
n(u b'o qu'n t?t có th- %- %(n ngày th2 2, th2 3 mà bánh vHn m4m.

24

Nguyên li"u!
Ph#n nhân kem tr$ng (Custard)

1 lòng %& tr$ng gà (18 – 20gram)
15gram %'(ng

13gram b)t ngô (corn starch)
 – có th- thay bNng b&t mO

50gram s*a t'+i không %'(ng
50gram kem t'+i (whipping cream) 
– có th- thay hoàn toàn bNng s5a t!@i

2ml va-ni d,ng l&ng
10gram b+ nh,t!

1gram mu-i
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Mousse hoa qu! là món tráng mi"ng tuy"t v#i c$a mùa hè. Th%t th&! Th' t()ng t(*ng nhé, sau m+t 
ngày r,t nhi-u b.i b/m và nóng n0c mà có m+t ly mousse hoa qu! th1m l2ng , chua chua ng3t ng3t 
và mát l4nh 5&n tê l(6i thì còn gì h1n? Các b4n c7ng có th8 thay 59i các lo4i hoa qu! khác nhau 58 
t4o ra các lo4i mousse m:i. Mình thì r,t thích s0 k&t h*p c$a xoài, chanh leo, s;a chua và m%t ong 
nên th(#ng hay làm không ch< mousse mà c! 5= u>ng t2 các nguyên li"u này. V- món mousse trong 
hình thì ngoài mousse còn có c! m+t l:p th4ch s;a chua m%t ong giòn giòn n;a, v2a giúp mousse b:t 
ng,y, v2a làm cho món ?n thêm ph@n thú vA. 

1. Ph!n mousse xoài chanh leo:
- 2 lá gelatin ngâm n!"c l#nh.
- Xoài g$t v%, c&t mi'ng nh%.
- Chanh leo b( )ôi, l*y ru+t, pha v"i 2-3 thìa n!"c, l$c l*y n!"c c,t chanh leo
- Xay xoài, chanh leo, s-a t!.i và )!/ng )'n khi nhuy0n m1n
L!u ": l!#ng $!%ng các b&n có th' thay $(i tùy theo $) ng*t c+a xoài, cho ng*t h,n bình th!%ng 
m)t chút, tr)n v-i kem t!,i s. thành v/a.
- Cho h2n h3p xoài chanh leo v4a xay vào n5i. 6un 7 l8a v4a )'n khi sôi l9n t9n 
thì b&c xu,ng (mình )!3c kho:ng 250ml)
- Gelatin v&t cho ráo n!"c, cho vào n5i xoài chanh leo, khu*y nhanh tay cho 
gelatin tan h't. 6( h2n h3p ra bát, ); ngu+i.

1.0Ph1n mousse xoài chanh leo
 200 gram xoài

2 qu" chanh leo
20 ml s#a t$%i

150 ml kem t$%i (whipping cream)
50gram &$'ng

 2 lá gelatin (= 4 gram)

2. Ph1n s2a chua m3t ong
100ml s#a chua nguyên ch(t không 

&$'ng
m)t ong

1 lá gelatin
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- Kem t!"i #$ l%nh ho&c cho vào ng'n #á tr!(c 5 phút. )ánh bông m*m
L!u ": ch# $ánh kem $%n khi kem bông và $&c l'i, không $ánh kem quá k(, v) sau tr*n v+i xoài nguy c, kem b- tách n!+c (t.c là 
h/ng ) s0 cao.
- Dùng spatula ho&c thìa nh+ nhàng tr,n #*u h-n h.p xoài chanh leo (#ã ngu!i) v(i kem v/a #ánh bông. Mình 
s0 có m,t h-n h.p kem t!"i xoài chanh s1t s1t h"i gi2ng b,t 'n c3a em bé 4y.
- )5 h-n h.p v/a tr,n ra c2c.
- Cho vào t3 l%nh kho6ng n7a ti8ng cho mousse se m&t. Xong ph9n mousse
 
2. Ph!n s"a chua m#t ong
- 1 lá gelatin ngâm n!(c l%nh kho6ng 15 phút cho gelatin n: m*m.
- Ch;t g9n h8t n!(c trong bát, #$ l%i kho6ng 1-2 thìa cafe n!(c. Cho vào lò vi sóng quay kho6ng 10-15 giây r<i 
khu4y #*u cho Gelatin tan h8t. 
- S=a chua #$ ra ngoài kho6ng 10-15 phút cho b(t l%nh, tr,n v(i m>t ong (l!.ng m>t ong các b%n cho tùy ?, sao 
cho v/a ng@t là #!.c). 
- Cho gelatin vào s=a chua, khu4y nhanh tay cho gelatin hòa #*u v(i s=a chua. )5 nh+ nhàng s=a chua lên m&t 
l(p mousse.
- )$ t3 l%nh ít nh4t 4 ti8ng ho&c qua #êm. Dùng l%nh.
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Cake pop – hay là nh!ng viên bánh nh" xinh x#n $%&c c#m trên que dài, có hình th'c r(t gi)ng v*i k+o mút – là m,t 
lo-i “bánh” có tính 'ng d.ng r(t cao, không ch/ dùng $0 1n nh+ nh% $2 tráng mi3ng mà còn có th0 dùng trong các b!a ti3c 
hay làm quà t4ng. 5i0m mà mình thích nh(t 6 Cake pop có l7 là s8 $a d-ng hay là kh9 n1ng sáng t-o không biên gi*i 
khi làm nó. Cake pop v: c; b9n th%<ng g2m hai ph=n: ph=n nhân là m,t lo-i bánh bông lan (bánh cake nh% là pound 
cake, chocolate cake, red velvet cake..) $%&c nghi:n v.n, tr,n v*i m,t lo-i kem $0 t-o $, k>t dính, sau $(y viên thành viên 
tròn, nhúng vào chocolate d-ng l"ng , c#m vào que và $&i khô. Cách làm nhìn chung không có gì ph'c t-p, nh%ng tùy vào 
s8 khéo tay và sáng t-o c?a ng%<i làm mà có th0 cho ra $<i $? lo-i cake pops, t@ hình tròn quen thu,c, cho $>n các hình 
kh)i khác nh% trái tim, hình mini cupcake, và r(t r(t nhi:u cách trang trí cho các viên bánh nh" này n!a.
A t%6ng cho hình dáng c?a Cake pop cBng nh% cách trang trí thì các b-n có th0 tìm th(y r(t nhi:u t@ m-ng Internet, ch/ 
bCng m,t vài t@ khóa v*i Google. D d%*i $ây mình xin gi*i thi3u cách làm chung cho Cake pop cùng v*i ph=n t-o hình 
c?a Cupcake pop. Ph=n t-o hình c?a Birthday cake pop nh% trong 9nh minh hEa thì có trên www.savourydays.com nhé. 

200gram bánh bông lan (!" ngu#i)
100-110gram Cream cheese

Candy melts ho$c Chocolate 
K%o !&'ng trang trí 

Que c(m bánh 

1. C2t bánh c;t ra thành 4 – 6 mi8ng to. C9m hai mi8ng bánh xát vào nhau cho 
c2t bánh vAn ra, ho&c các b%n cBng có th$ dùng máy xay hay thìa/ nCa #$ nghi*n, 
làm sao #$ cu2i cùng có m,t âu vAn bánh t"i, và không còn các mi8ng vAn bánh 
quá to là #!.c.
 
2. Cream cheese dùng nCa #ánh cho m*m b(t. Cho cream cheese vào tr,n cùng 
vAn bánh. H-n h.p cu2i cùng s0 dDo và m*m, khá gi2ng #4t n&n.  

3. ChuEn bF #Ca ho&c khay có lót gi4y n8n. R7a tay th>t s%ch r<i n&n bánh thành 
hình tùy thích. N8u mu2n c;m bánh trên que thì m-i viên bánh không nên n&ng 
quá 20gram (ho&c ít h"n, tùy theo kh6 n'ng #G bánh c3a que). )&t viên bánh #ã 
n&n lên khay lót gi4y n8n. B@c kín r<i #$ ng'n #á kho6ng 10-15 phút cho bánh 
cHng l%i (nh!ng không #$ quá lâu #8n mHc bánh bF #ông #á). 

4. Candy melts cho vào lò vi sóng quay ch6y theo h!(ng dIn trên vJ bao. 
Chocolate bD mi8ng nhJ, cho vào bát ch!ng cách th3y ho&c quay lò vi sóng cho 
ch6y ra (l!u ?, n8u quay lò vi sóng thì kho6ng 10-15 giây l4y chocolate ra qu4y 
m,t l9n, tránh #$ chocolate bF cháy, vón cAc). 

!"#$%&'&

Ghi chú: 
Trong ph=n nguyên li3u, c)t bánh các b-n có 
th0 l8a chEn m,t lo-i c)t bánh bông lan tùy 

thích nh% bánh bông lan b;, bánh 
chocolate,… t8 làm ho4c mua sFn ngoài 

ti3m. Ph=n k+o $0 nhúng g2m có Chocolate 
và Candy melts. Tuy nhiên theo mình bi>t thì 

Candy melts khá là khó mua 6 Vi3t Nam 
nên các b-n có th0 dùng các lo-i Chocolate 
$en, nâu, tr#ng và Chocolate màu thay th>. 



5. Nhúng que vào candy melts ho!c chocolate r"i c#m vào bánh (giúp gi$ bánh ch#c h%n). Ti&p theo nhúng c' 
viên bánh vào candy melts ho!c chocolate. Khi nh(c que lên có th) gõ nh* vào que cho các ph+n k*o th,a ch'y 
b-t xu.ng. N&u dùng k*o /01ng trang trí thì r#c ngay t2i b0-c này. 3) bánh 4 n%i khô & thoáng mát ho!c ng5n 
mát t6 l2nh /&n khi ph+n v7 /ông c8ng l2i. 

L!u ": 
 + Khi nhúng thì gi$ th9ng que và nhúng th9ng bánh xu.ng, t.t nh(t là dùng c.c ho!c bát sâu lòng /) 
nhúng /0:c bánh ng;p trong k*o. Không nên làm /<ng tác qu(y vì s= d> làm cho các v?n bánh r%i ra, hòa v-i 
k*o, làm h@n h:p k*o bA lBn nhBn.
 + Các b2n s.ng 4 n%i có nhiCt /<, /< Dm cao thì có th) các viên bánh s= mEm nhanh, d> làm bánh bA vF 
khi nhúng vào k*o. T.t nh(t là gi$ bánh trong t6 l2nh /&n khi nhúng m-i l(y ra. 

Trên /ây là các b0-c c% b'n /) làm Cake pop. Ph+n cu.i bài này mình xin gi-i thiCu cách làm Cupcake pop 
(que bánh hình Cupcake). Hình minh ho2 các b0-c c? th) các b2n có th) xem thêm t2i www.savourydays.com 
B!#c 1. N!n bánh thành hình tr? nh7. T, kho'ng gi$a c6a hình tr? dùng tay n#n và ép b<t 4 trên h%i phình ra, 
t2o cái mG c6a Cupcake (trông khá là gi.ng cây n(m). N!n xong bHc kín, cho bánh vào ng5n /á /) 15 phút. 
B!#c 2. Nhúng ph+n thân (không bao g"m ph+n mG) c6a t,ng viên bánh vào Chocolate /ã /un ch'y. Khi nh(c 
lên xoay viên bánh và gõ nh* vào que cho ph+n Chocolate th,a r%i h&t. N&u dùng que thì nhúng que vào 
Chocolate r"i c#m que vào thân bánh, úp ng0:c bánh, sao cho ph+n mG bánh quay xu.ng, que c#m quay ng0:c 
lên. 3) l2i vào ng5n /á 10-15 phút.
B!#c 3. Sau khi Chocolate 4 ph+n thân Cupcake /ã khô h9n thì làm n.t ph+n “mG” theo cách t0%ng tI. Mình 
dùng Candy melts màu h"ng /) làm ph+n này. K*o /01ng trang trí /0:c r#c lên ngay sau khi nhúng vào Candy 
melts.
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Tiramisu !"#c m$nh danh là món tráng mi$ng c%a thiên !"&ng. Có l' b(i m)i thìa Tiramisu !*u là s+ k,t 
h#p hoàn h-o c%a v. ng/t ngào xen l0n chút !1ng t2 cà phê và ca cao, chút ng3y béo c%a kem Mascarpone 
và n4ng nàn c%a r"#u. Công th5c Tiramisu mà mình gi6i thi$u d"6i !ây không ph-i là công th5c truy*n 
th7ng. Nh"ng mình ch/n gi6i thi$u nó vì tr"6c h,t là nó r8t !9n gi-n và d: làm, không !òi h;i d<ng c< gì 
!=c bi$t, k> c- máy !ánh tr5ng , ch? c@n m8y cái âu và mAt cái thìa trAn là !%. LB do th5 hai là công th5c 
này sC d<ng tr5ng chín (tr5ng chín hoàn toàn ch5 không ph-i là tr5ng !ánh bông cách th%y), cho nên an 
toàn h9n, !=c bi$t là n,u trong nhà có các em nh;. Thành phDm cEng r8t ngon, không thua kém công th5c 
truy*n th7ng là m8y.

1. Cho lòng !" & !#$ng vào âu. Dùng ph%i l&ng c'm tay !ánh nh( cho hòa 
quy)n. Rây b*t m+ vào âu, tr*n !,u.
 
2. Cho s-a và kem vào n&i, !. l/a v0a, qu1y nh( cho kem s-a hòa quy)n, !un 
!2n khi h3n h4p nóng 1m thì b5c xu6ng.7L#u 8: không !. s-a sôi.

3. T0 t0 !9 h3n h4p kem s-a nóng vào âu lòng !" tr:ng, v0a !9 v0a qu1y !,u 
tay, tránh !. tr:ng b; chín gây ra vón c<c, l4n c4n.

4. Cho h3n h4p tr:ng s-a l=i vào n&i, !. l/a v0a. V0a !un v0a qu1y !,u tay !2n 
khi h3n h4p s)t, ph'n !áy và thành n&i có bám m*t l%p tr:ng s-a m"ng thì b5c 
xu6ng (m1t kho>ng 2-3 phút).
L#u 8: qu1y liên t<c, không ngh?, tránh !. tr:ng b; chín. Và c@ng không !un quá 
lâu, tránh !. h3n h4p chín quá nhé. Sau khi !un mình sA !#4c kho>ng 250-260 
gram tr:ng s-a và h3n h4p này khá là s)t.7
LBc h3n h4p qua rây, cho vanilla vào, tr*n !,u. C4i h3n h4p ngu*i hDn thì bBc 
kín, cho vào tE l=nh ít nh1t 4 ti2ng cho h3n h4p l=nh sâu.
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(4-6 ph!n "n)
Ph!n kem

4 lòng #$ tr%ng gà (80gram)
100ml s&a t'(i không #')ng

100ml kem t'(i (whipping cream)
 hoFc có th. thay bGng s-a t#Hi

60gram #')ng
20gram b*t m+ #a d,ng 

(all-purpose flour)
30ml r'-u Rum 

400gram pho-mát Mascarpone
5ml Va-ni d.ng l$ng

Ph!n bánh
Kho/ng 20-30 cái bánh quy 

Savoiardi 
hoFc bánh Lady fingers/ bánh 

SIm-ba
70ml cà phê #0m #1c2

10ml r'-u Rum
5gram #')ng

5gram b*t Cacao
Chocolate bào v,n,

 hoa qu/ trang trí bánh tùy thích 
(không dùng lo=i hoa qu> nào 

nhi,u n#%c)
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Bánh Chocolate luôn là lo!i c"t bánh h#p d$n nh%ng khó chi&u, b'i vì th%(ng c"t bánh Chocolate s) khá *m và 
r#t +,c, không phù h-p v.i kh*u v/ c0a ng%(i Vi1t Nam l2m. Tuy nhiên riêng v.i công th3c này thì mình r#t %ng 
4 vì bánh x"p m&m nh%ng l!i +0 *m ch3 không b/ khô. Nguyên li1u “l!” nh#t trong công th3c có l) là buttermilk, 
là m5t s6n ph*m s7a lên men, +,c sánh và có v/ chua. Thay s7a t%8i bình th%(ng b9ng buttermilk không ch: giúp 
bánh m&m *m h8n mà còn t;ng h%8ng v/ c0a bánh. Ngoài ra, m,c dù buttermilk h8i khó tìm mua t!i Vi1t 
Nam, nh%ng các b!n hoàn toàn có th< thay th= b9ng m5t cách r#t +8n gi6n là pha s7a t%8i v.i chút d#m (theo t: 
l1 ghi trong công th3c), khu#y +&u, +< kho6ng 5-10 phút r>i dùng. 

C"t bánh Chocolate này có th< dùng làm c"t bánh kem (n%.ng trong khuôn tròn ho,c khuôn ch7 nh?t) ho,c 
làm Cupcake. Bánh trong hình minh h@a thì +%-c ph0 m5t l.p Chocolate Ganache và trang trí b9ng qu6 phúc 
b>n tA. Cá nhân mình r#t thích sB k=t h-p này vì phúc b>n tA tuy h8i chua nh%ng k=t h-p v.i v/ ng@t c0a 
Chocolate là hoàn h6o, n=u không có phúc b>n tA, các b!n cCng có th< thay b9ng m5t lo!i qu6 có v/ chua nhD 
khác nh% dâu tây, kiwi .. 

1. V!n lò 170 "# C (ho!c 160 "# C n$u dùng khuôn s%m màu). Ch&ng dính 
khuôn b'ng cách ph$t m#t l(p b) m*ng lên thành và "áy khuôn, r+c m#t l(p 
b#t m*ng ph, "-u lên thành & "áy khuôn, úp ng./c khuôn & gõ nh0 cho b#t 
th1a r)i ra ngoài. N$u b2n dùng khuôn "áy li-n thì có th3 thay vi4c ch&ng dính 
"áy khuôn b'ng cách lót m#t t5m gi5y n.(ng bánh ho!c gi5y A4 tr+ng "3 khi 
n.(ng xong l5y bánh ra "./c d6 dàng h)n.
 
2. Rây b#t m7, b#t ngô, b#t n8, mu&i n8 và b#t cacao vào âu ho!c bát to. Dùng 
ph(i l9ng c:m tay tr#n "-u. Cho tr;ng và vanilla vào 1 cái bát khác, dùng thìa 
ho!c n<a "ánh nh0 cho tan. N$u dùng s=a t.)i và d5m/chanh thay buttermilk 
thì cho d5m/chanh vào s=a và qu5y "-u, "3 sang m#t bên.

 

!"#!#$%&'()*&&'+,-$.(!%.'

(khuôn tròn !"#ng kính 20cm)

120gram b$t m% !a d&ng/ b$t m% 
th"#ng

 (all-purpose flour)
30gram b$t ngô (corn starch)

3gram b$t n' (baking powder)
3gram mu(i n' (baking soda)

20gram b$t cacao nguyên ch)t 
không !"#ng 

95gram b* nh+t – "3 m-m 8 nhi4t "# 
phòng 

(19-23 "# C)
1gram mu(i

120gram !"#ng 
2 qu, tr-ng 

(50gram/ qu> không tính v*) – nhi4t 
"# phòng

5ml va-ni d+ng l.ng vanilla extract
150ml buttermilk 

(ho!c thay b'ng 150ml s=a t.)i không 
".?ng 

pha v(i 7-8ml d5m g2o, 
"3 15 phút r9i dùng, 

có th3 thay d5m b'ng n.(c c&t chanh)

5. Cho Mascarpone cùng 30ml r./u Rum vào trong bát. Dùng thìa "ánh cho Mascarpone 
m-m, m./t. Cho @ s& tr;ng s=a vào, tr#n "-u cùng Mascarpone r9i cho n&t chA tr;ng s=a còn 
l2i vào tr#n "-u.

6. ChuBn bC khuôn, bánh Lady fingers và hAn h/p cà phê r./u (g9m cà phê, r./u và ".?ng) "3 
nhúng bánh. L.u D: cà phê còn h)i nóng 5m.Nhúng nhanh t1ng chi$c bánh vào trong hAn h/p 
cà phê. T&t nh5t là nhúng t1ng m!t c,a chi$c bánh, mAi l:n không quá 1 giây, sao cho ph:n 
ngoài bánh Bm nh.ng bên trong lõi bánh v%n khô và còn màu tr+ng. Không nhúng lâu h)n vì sE 
d6 làm cho bánh bC m-m, nát.
X$p bánh "ã nhúng cà phê vào khuôn. Sau Fkhi x$p h$t m#t l./t bánh thì "G hAn h/p 
Mascarpone và kem tr;ng lên. Ti$p tHc v(i m#t l(p bánh, m#t l(p kem "$n khi ":y khuôn. Tùy 
theo "# cao c,a khuôn mà "i-u chInh s& l(p bánh.

7. J3 bánh vào t, l2nh t&i thi3u 6-8 ti$ng cho hAn h/p l2nh và "ông l2i hKn m(i l5y ra dùng. 
Tr.(c khi dùng r+c thêm b#t Cacao và trang trí Chocolate bào vHn, hoa qu> lên m!t bánh n$u 
thích.

Ghi chú:
- Công th;c này cho bánh có "# ";ng t.)ng "&i t&t. Tuy nhiên, c:n l.u D là sau khi làm xong 
nh5t thi$tFph>i "3 l2nh "3 kem có th?i gian "ông l2i, và b>o qu>n trong t, l2nh, khi Ln m(i l5y 
ra.FN$u các b2n mu&n ch+c ch+n bánh "ông h)n n=a thì có th3 ngâm 2 lá Gelatin (t.)ng ".)ng 
4gram) trong n.(c l2nh kho>ng 15 phút. Sau "5y ch+t g:n h$t n.(c, chI "3 l2i m#t chút trong 
bát, quay lò vi sóng kho>ng 20 giây cho gelatin tan h$t. Tr#n Gelatin này v(i kem tr;ng và 
mascarpone 8 b.(c (5). F
-FKhuôn dùng cho Tiramisu có th3 là khuôn to, lo2i hình tròn ".?ng kính 20cm ho!c hình 
vuông, cMng có th3 "Nng trong các ly nh* nh. trong hình. N$u làm trong khuôn to thì các b2n 
có th3 x$p thêm 1 l(p bánh Lady fingers dOc theo thành khuôn, giúp t2o thành m#t l(p thành 
bánh, v1a giúp gi= cho bánh ";ng, v1a có tác dHng trang trí.F
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3. Cho b! & mu"i vào âu, #$ máy % t"c #& ch'm, #ánh kho(ng 45-60 giây cho b! m)m. T*ng t"c #& 
máy lên v+a – cao, t+ t+ cho #,-ng vào (m.t kho(ng 30-45 giây #$ cho h/t #,-ng). 0ánh #/nkhi b! 
bông x"p, chuy$n sang màu tr1ng ngà. Thi tho(ng d+ng máy và vét thành âu #$ b! #,2c #ánh #)u.

4. Chia tr3ng thành 2-3 ph4n. 0$ máy % t"c #& v+a, t+ t+ cho t+ng ph4n tr3ng vào, #ánh #)u sau m5i 
l4n thêm tr3ng. Vét thành và #áy âu.

5. Chia h5n h2p b&t làm 4 ph4n, buttermilk thành 3 ph4n. Cho 1/4 s" b&t cùng 1/3 ch5 s6a vào âu 
b! tr3ng #,-ng, #ánh nhuy7n % t"c #& th.p. Ti/p t8c cho 1/4 ch5 b&t và 1/3 ch5 s6a vào âu, #ánh 
#)u. Ti/p t8c v9i 1/4 b&t & 1/3 s6a. K/t thúc b:ng 1/4 ch5 b&t còn l;i cu"i cùng. 0ánh #)u sau m5i 
l4n thêm b&t & s6a. Ch< nên tr&n v+a ph(i, #= hòa quy>n, không nên tr&n quá k?, n/u dùng máy thì 
#ánh % t"c #& th.p nh.t, mình tr&n tay. 

6. 0@ h5n h2p b&t vào khuôn, dùng thìa hoAc spatula dàn mAt b&t cho phBng. 0At khay n,9ng sao 
cho khuôn n:m chính gi6a lò n,9ng (th,-ng là khay #At th.p h!n n.c chính gi6a 1 n.c). N,9ng % 
nhi>t #& quy #Cnh trong 35-40 phút. Ki$m tra bánh chín b:ng cách xiên t*m hoAc que thD vào chính 
gi6a bánh, rút lên th.y t*m s;ch là bánh #ã chín. Ngoài ra, khi .n nhE lên mAt bánh thì sF l'p t3c 
phGng tr% l;i. Bánh nhi)u b&t nên có th$ mAt bánh sF vGng cao và h!i n3t m&t chút

7. Bánh chín #$ ngu&i trong khuôn kho(ng 5 phút rGi l.y bánh ra, #$ ngu&i hoàn toàn trên rack rGi 
trang trí tùy thích.

FOOD AND CRAFT



37

!ây có l" là m#t trong nh$ng công th%c bánh &'(c yêu thích nh)t trong “b*p” Savoury Days c+a mình. Cách 
làm &,n gi-n, nhanh g.n trong khi s-n ph/m l0i r)t tuy1t v2i, m3m x4p, nh5 và th,m ph%c theo m#t ki6u r)t 
khác v7i các lo0i bánh s8 d9ng b,. Màu bánh c:ng &5p, vàng ',m óng -. C4t bánh khá nh5 nên n*u các b0n 
không mu4n làm Cupcake, thì có th6 dùng các lo0i khuôn tube (khuôn có 4ng ; gi$a) &6 làm c4t bánh c< to 
nhé.  

1. Làm nóng lò ! 175 "# C, ch$ "# hai l%a. Chu&n b' khuôn, "(t các cup gi)y vào khuôn.

2. Rây b#t m*, b#t n! và mu+i vào âu, dùng ph,i l-ng "ánh tr.ng c/m tay tr#n "0u. Cho 
tr.ng và va-ni vào m#t cái bát khác, dùng n1a ho(c ph,i l-ng "ánh tr.ng, "ánh nh2 cho 
tan.
 
3. Cho kem t34i ("5 l6nh) vào âu tr#n. 75 máy "ánh tr.ng ! t+c "# ch8m, "ánh kem 
t34i "$n khi kem b9t "/u "(c l6i thì t:ng d/n t+c "#, "ánh "$n khi kem bông ".ng, 
nghiêng tô "ánh không th)y kem ch;y.

4. 75 máy ! t+c "# v<a, t< t< "= tr.ng vào âu kem t34i. V<a "= v<a "ánh, h>n h?p s@ 
"(c d/n thành m#t d6ng kem h4i gi+ng Mayonnaise. Ti$p theo t< t< cho "3Ang vào và 
"ánh "0u (m)t kho;ng 30- 60 giây "5 cho h$t "3Ang).
 
Ghi chú: khi cho tr!ng nên "# r$t ch%m, sao cho tr!ng ch&y "'u thành m(t dòng nh), có th* 
"# men theo thành âu, tránh "# th+ng vào gi,a ch- que "ánh s. d/ b0 b1n. Khi cho "23ng 
c4ng cho t5 t5 t5ng chút m(t. 65ng "# t$t c& vào m(t lúc nhé. B7n nào không quen thì có th* 
chia tr!ng thành 3-4 ph8n, cho vào âu, "ánh "'u r9i cho ph8n ti:p theo. V;i "23ng c4ng làm 
t2<ng t=.

5. Chia h>n h?p b#t khô ! (2) làm 3 ph/n. Rây t<ng ph/n vào âu kem tr.ng, nh2 nhàng 
tr#n "0u sau m>i l/n thêm b#t (tr#n nh2 nhàng nh3ng d.t khoát và theo m#t chi0u, nên 
tr#n theo cách ";o & xúc t< d3,i lên "5 kem tr.ng phB lên b#t, không qu)y vòng quanh 
theo ki5u gi+ng qu)y cháo).

6. Chia b#t vào các khuôn. N3,ng trong kho;ng 25-30 phút tùy theo kích cC khuôn "$n 
khi bánh chín vàng m(t, c9m thDng que t:m vào giEa bánh rút lên th)y t:m s6ch và khô. 
7(t bánh lên giá (rack) cho ngu#i hDn. Trang trí bFng kem t34i ho(c kem b4 tùy thích. 

Cho kem t34i vào ng:n "á 
tr3,c khi "ánh kho;ng 10 

phút s@ giúp "ánh bông 
kem t34i nhanh và dG 

h4n. 

M!O V"T

(20-24 Cupcake !"#ng kính 
3-4cm)

225 gram b$t m% !a d&ng/ 
b$t m% th"#ng 

(all-purpose flour) – rây m'n
10 gram b$t n' (baking 

powder)
3 gram mu(i

348 gram kem t")i
 lo*i có hàm l"+ng béo cao 

(35-40%)
 (heavy cream) - "5 l6nh 
3 qu, tr-ng - ' nhi.t !$ 

phòng 
(150 gram không tính vH)

5ml va-ni d*ng l/ng (vanilla 
extract)

185 gram !"#ng0
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Cùng v!i Muffins, ph"n l!n các lo#i bánh quy (Cookies) $%&c x'p vào nhóm “d( làm” và “c) b*n”, là s+ l+a ch,n phù h&p 
cho các b#n $ang làm quen v!i l-nh v+c “b), b.t, $%/ng , tr0ng , s1a”. Làm bánh quy không có nhi2u chú 3. Có l4 hai $i5m 
c"n ghi nh! nh6t là kích th%!c các viên bánh khi mang $i n%!ng c"n ph*i t%)ng $7i b8ng nhau, n'u không s4 có kh* n9ng 
trong khi viên to ch%a k:p chín thì viên nh; $ã chín tr%!c và chu<n b: … cháy. =i5m th0 hai là nhi>t $. n%!ng bánh quy 
th%/ng cao, th/i gian n%!ng l#i ng?n nên nh1ng phút cu7i c"n ph*i $5 m?t m.t chút vì n'u không bánh s4 r6t d( cháy 
ho@c khô c0ng. Bánh quy làm xong n'u b*o qu*n t7t có th5 $5 $%&c vài tu"n. Th%/ng thì mình hay $5 bánh thAt ngu.i 
rBi cho vào h.p, $Ay n?p kín. =+ng trong túi nilon dày có mép khóa (túi ziplock) cCng là m.t cách t7t giúp gi1 bánh quy 
giòn lâu. 
Trong các công th0c bánh quy mình gi!i thi>u trên Savoury Days, bánh quy dDa h#nh nhân là món $%&c r6t nhi2u b#n 
thích nên mình ch,n gi!i thi>u l#i t#i $ây. Bánh ngAy v: b), th)m mùi dDa, thêm chút bùi bùi cEa h#nh nhân, giòn x7p và 
th)m )i là th)m n1a, mF h.p ra là th6y ngào ng#t rBi. 

150 gram b!t m" th#$ng/ 
b!t m" %a d&ng 

(plain flour/ all-purpose flour) – rây m!n
120 gram b' nh(t (unsalted butter) 

(nhi"t #$ phòng)
1 qu) tr*ng gà 

(50-55 gram không tính v%)
(nhi"t #$ phòng) 

60 gram %#$ng tr+ng
70 gram %#$ng nâu

3 gram mu,i n- (baking soda)
1 gram mu,i

100 gram d.a s/y 
H(nh nhân lát r+c m0t bánh

1. Rây b$t m&, mu'i n(, mu'i và d)a vào âu, dùng ph*i l+ng #ánh tr,ng c-m tay tr$n #.u.
 
2. Cho b/ vào m$t chi0c âu khác. 12 máy #ánh tr,ng ( t'c #$ ch3m, #ánh b/ kho4ng 
15-30 giây, #0n khi b/ m.m nhuy5n. Cho #67ng vào, #ánh ( t'c #$ g-n cao nh8t trong 
kho4ng 4-5 phút v*i máy #ánh tr,ng c-m tay, 2-3 phút v*i máy #2 bàn, không c-n #ánh b/ 
quá bông nh6 làm bánh bông lan.9

3. Cho tr,ng vào, #ánh cho hòa quy"n. N0u các b:n dùng va-ni hay h6/ng li"u thì cho vào 
cùng tr,ng, mình không dùng vì mình th8y mùi b/ và d)a r8t th/m r+i.

4. Chia h;n h<p b$t & d)a ( (1) làm 2-3 ph-n, cho t)ng ph-n vào âu. 1ánh #.u sau m;i 
l-n thêm b$t.  B=c kín âu b$t, #2 vào t> l:nh kho4ng 30-60 phút cho b$t c,ng h/n (#2 d5 
n?n thành hình).

5. V?n lò n6*ng #0n 175 #$ C, ch0 #$ 2 l@a. ChuAn b! khay n6*ng, lót gi8y n0n (gi8y n6*ng 
bánh) lên khay.

6. L8y b$t t) t> l:nh ra, n?n thành các viên tròn nh% (m;i viên kho4ng 10-11gram). LBn 
viên b$t qua h:nh nhân lát (h:nh nhân sC dính và bao #.u m?t ngoài c>a viên b$t). 1?t b$t 
lên khay, ch)a kho4ng cách giDa các viên #$ 3-4cm #2 khi n6*ng b$t ch4y dàn ra thì bánh 
không b! dính vào nhau.

7. 1?t khay n6*ng ( rãnh giDa c>a lò n6*ng. N6*ng 170-175 #$ trong 15 phút ho?c #0n khi 
bánh chín vàng #.u, rìa bánh chuy2n nâu nh:t. Chuy2n bánh lên giá (rack), #2 ngu$i hoàn toàn. 
B4o qu4n trong l= ho?c h$p kín. 

-N!u bánh quy b" #u, các b$n có th% x!p 
toàn b& bánh lên khay r'i s(y ) nhi*t +& 
100-110 +& C trong kho,ng 5-10 phút, 

bánh s- giòn tr) l$i.
-N!u mu.n bánh giòn h/n, sau khi bánh 
chín, các b$n có th% x!p t(t c, bánh lên 

khay và s(y bánh ) nhi*t +& 100-110 +& C 
trong kho,ng 5-10 phút.  

M0O V1T

* Ghi chú: 
- N'u thay $%/ng nâu b8ng toàn b. $%/ng tr?ng thì 

gi*m l%&ng $%/ng còn 80-90gram tGng 
- H#nh nhân r?c trên m@t bánh là không b?t bu.c 

nh%ng có thêm s4 th)m ngon h)n r6t nhi2u.

FOOD AND CRAFT
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Crepe là m!t trong nh"ng lo#i “bánh” không c$n lò n%&ng , r't d( làm, thành ph$n nguyên li)u c*ng ch+ g,m 
nh"ng th- c. b/n nh't nh% là b!t, tr-ng , 0%1ng , s"a... Ngoài ra, 0ây còn là m!t lo#i bánh d( 2n và d( bi3n t'u. 
T4 m!t công th-c v5 Crepe c. b/n, các b#n có th6 k3t h7p v&i r't nhi8u lo#i nhân m9n hay ng:t khác nhau 06 
t#o ra các món Crepe m&i phù h7p v&i kh;u v< và s= thích c>a gia 0ình. 

Công th-c mà mình gi&i thi)u d%&i 0ây là công th-c v5 Crepe c. b/n, kèm ph$n ph? chú cho Crepe m9n và 
Crepe ng:t. Còn Crepe trong hình thì g,m v5 Crepe ng:t v&i nhân dâu tây, dùng kèm maple syrup (m!t lo#i 
si-rô r't ngon và mát). @ây là m!t trong nh"ng b"a sáng %a thích c>a mình, nhanh g:n, 0.n gi/n, ngon, mát 
và tAt cho s-c kh5e n"a :-)

1. B! "un cách th#y ho$c cho vào lò vi sóng, quay kho%ng 20-30 giây cho ch%y, 
"& ngu'i. Cho tr(ng gà, s)a, n*+c và b! vào âu tr'n ho$c bát to. Dùng n,a ho$c 
ph+i l-ng "ánh tr(ng "ánh nh. cho hòa quy/n.

2. Rây b't vào âu tr(ng s)a, dùng ph+i l-ng "ánh tr(ng tr'n "0u "1n khi b't 
tan h1t, các nguyên li/u hòa quy/n.

3. L2c h3n h4p b't qua rây. B2c ho$c "5y kín, "& b't vào ng6n mát t# l7nh t8i 
thi&u 60 phút. Th*9ng thì b't s: gi) "*4c trong t# l7nh kho%ng 1 – 1.5 ngày 
nên n1u 6n sáng thì b7n có th& chu;n b< b't t= t8i hôm tr*+c.

4. Chu;n b< m't chi1c ch%o "áy ph>ng, "*9ng kính t8i thi&u kho%ng 15cm, 
ch8ng dính "*4c là t8t nh?t. @& lAa v=a. Ph1t m't l+p b! mBng lên m$t ch%o. 
Múc 2-3 thìa b't, "C vào ch%o r-i nhanh tay nghiêng, xoay ch%o cho b't dàn 
"0u ra xung quanh. L*u D: l*4ng b't có th& thay "Ci tùy theo kích th*+c ch%o.E
Rán vàng 1 m$t r-i l5t rán n8t m$t còn l7i. Th9i gian rán m$t th( 2 s: r?t ngFn vì 
bánh lúc "ó là gGn nh* chín r-i. Cho bánh Crepe "ã chín ra ",a, l$p l7i các b*+c 
ph1t b!, "C b't… rán cho "1n khi h1t b't. 
VB Crepe có th& b%o qu%n trong túi ho$c h'p kín, "& ng6n mát t# l7nh 2-3 ngày, 
ho$c "& "ông l7nh trong 2 tháng.

Sau khi tr!n xong b!t, "# b!t 
“ngh$” trong t% l&nh t'i thi#u 1 

ti(ng, "(n qua "êm, s) giúp 
bánh Crepe khi tráng có b* m+t 

ph,ng m-n. 

M.O V/T

(kho%ng 15-17 bánh Crepes)
2 qu! tr"ng gà (50gram/ qu% không tính 

vB)
180ml s#a t$%i không &$'ng – &( l)nh

120ml n$*c l)nh 
(vd: n*+c "un sôi "& ngu'i, mát l7nh thì 

càng t8t)
120 gram b+t m, th$'ng/ b+t m, &a 

d-ng 
(all purpose flour/ plain flour)

45 gram b% nh)t (unsalted butter)
1 gram mu.i

B% &( ph/t ch.ng dính cho ch!o khi rán

N/u mu.n làm Crepe ng0t thì có th( cho 
thêm

20gram &$'ng
 ( "i0u chHnh tùy theo kh;u v< và nhân 6n 

kèm)
5ml va-ni d)ng l1ng (ho$c 5gram va-ni 

b't)
15ml r$2u Rum (ho$c m't lo7i r*4u tùy 

thích)

N/u làm Crepe m3n thì có th( cho thêm
1-2gram mu.i

Các lo)i rau gia v4 nh$ mùi tây, húng tây 
… 

(b6m nhuyIn, tr'n vào cùng h3n h4p b't)
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M!t trong nh"ng câu h#i th$%ng g&p nh't có liên quan ()n Muffin là Muffin khác gì v*i Cupcake. C+ hai 
lo,i bánh (-u có hình dáng gi.ng chi)c c.c (cup), cùng ($/c (0ng trong c.c gi'y, cách làm (ôi khi c1ng g2n 
gi.ng nhau…Th3t ra thì Muffin và Cupcake có r't nhi-u (i4m khác bi5t. Muffin n6m trong nhóm “bánh 
m7 nhanh” (quick bread) trong khi Cupcake là bánh ng8t ($/c (0ng trong khuôn có c9 và hình dáng c:a 
chi)c c.c (cup). Vì là bánh m7 nên Muffin có c+ Muffin ng8t và Muffin m&n, kích th$*c c1ng (a d,ng , có 
nh"ng lo,i Muffin Jumbo có th4 (0ng trong c.c có ($%ng kính mi5ng ()n t3n 10cm. Muffin c1ng không 
ch; dùng làm (< tráng mi5ng mà còn có th4 làm (< (i4m tâm, =n nh>, =n x).. Còn Cupcake vì là bánh 
ng8t, c? th4 h@n là bánh bông lan ho&c ga-tô nên th$%ng ch; dùng làm (< tráng mi5ng ho&c (< =n ng8t nh> 
trong các b"a =n. Cupcake c1ng th$%ng (i kèm v*i các lo,i kem trang trí nh$ kem b@, kem s"a t$@i, .. ($/c 
bAt thành hình xoAn .c hay các hình hoa, giúp bánh không ch; ngon mà còn (>p mAt h@n. Ngoài ra, 
Cupcake c1ng th$%ng ch; có c9 vBa và nh# chC không có c9 to ho&c Jumbo nh$ Muffin.
 
Muffin n)u làm theo cách truy-n th.ng thì hoàn toàn không m't th%i gian và c1ng không c2n nhi-u d?ng 
c? c2u kì, ch; c2n m!t âu tr!n và m!t thìa gD là (:. Ei4m c2n chú F duy nh't là khi tr!n các nguyên li5u 
làm Muffin, ch; tr!n vBa (:, th$%ng ch; vài nhát qu'y (4 các nguyên li5u hòa tr!n v*i nhau và không th'y 
b!t khô n"a. Tuy5t (.i không tr!n ()n khi hDn h/p b!t mGn m$/t vì sH làm cho bánh chai cCng , nI kém 
ho&c không nI ($/c và bên trong bánh có nhi-u .ng rDng l*n. 

Trong các công thCc Muffin mình (ã gi*i thi5u trên Savoury Days thì Muffin chu.i là món mình hay làm 
nh't, vì nguyên li5u dJ ki)m, làm nhanh và t.t cho sCc kh#e. Ngoài chu.i, các b,n có th4 cho thêm các lo,i 
hoa qu+ khác nh$ táo xAt nh#, ho&c m!t nAm chocolate chip hay m!t nAm nh# dBa khô c1ng làm bánh 
th@m ngon h@n (trong công thCc d$*i (ây mình thêm táo xAt nh#).

(9 muffins c! v"a)
150gram b#t m$ %a d&ng 

(all purpose flour)
8gram b#t n' (baking powder)

85gram %()ng 
(n!u chu"i chín & ng#t nhi$u 

thì b%t &i kho'ng 10gram)
2gram mu*i

1 qu+ tr,ng gà (50-55gram không tính v())
60ml s-a t(.i không %()ng

40ml s-a chua không %()ng
42gram d/u th0c v1t

 (không dùng d*u Olive)
2gram b#t qu2

1 qu+ chu*i to (d!m nhuy"n)
1/2 qu+ táo (thái h+t l,u) 

1. Tr-ng s.a n!u &ang &/ t0 l+nh thì b( ra ngoài cho h!t l+nh. Chu1n b2 khuôn, 
lót cup gi3y vào khuôn. 45t khay n6%ng 7 rãnh gi.a c0a lò n6%ng, v5n nhi8t &9 
175 &9 C (ch! &9 hai l:a trên & d6%i).

FOOD AND CRAFT
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2. Rây b!t m", b!t n#, $%&ng, mu'i, b!t qu( vào âu, tr!n $)u (ta có h*n h+p khô).

3. Trong m!t âu khác tr!n tr,ng, s-a t%.i, s-a chua, d/u 0n và chu'i $ã d/m nhuy1n. Cho táo vào tr!n 
$)u (ta có h*n h+p %2t).

4. Rây h*n h+p khô # (2) vào tô $3ng h*n h+p %2t # (3). Dùng cây tr!n b!t tr!n $(n khi hai h*n h+p 
v4a hòa quy5n v2i nhau và không còn th6y b!t khô n-a thì d4ng ngay l7i (không tr!n $(n khi b!t 
m8n, m%+t vì s9 làm bánh chai c,ng và có nhi)u 'ng r*ng bên trong). Quá trình tr!n này kéo dài t/m 
10-15 giây.

5. Chia b!t vào các khuôn. :; b!t t'i $a kho<ng 3/4 khuôn. N%2ng trong kho<ng 20-30 phút, tùy 
theo kích th%2c khuôn.=Th> bánh chín b?ng cách c@m m!t que t0m vào gi-a bánh, n(u rút lên th6y 
que khô là bánh chín. Bánh chín bA ra rack cho ngu!i.



Lót ly v!i n"
Card ghi công th#c n$u %n
S& b'c v!i
H(p quà hình bánh ng't
Rau c) b*ng gi$y treo trang trí
Túi +eo hand-made
G,i t-a
.ng +-ng bút thêu ch/ th0p
H(p +-ng card

CRAFT



CRAFT M!T VÀI DÒNG CHIA S"

Không #au #$u và hóc búa nh% câu h&i Trang #' c(p t)i trong ph$n Food “ T*i 
nay +n gì?” c,a các ch- em n.i tr/, ph$n Cra0s gi1i quy2t v3n #' t%4ng #*i nh5 
nhàng h4n v)i m.t vai trò khiêm nh%6ng là trang trí tô #i7m thêm cho cu.c s*ng 
hàng ngày, t%4ng t8 nh% vai trò c,a m.t bông hoa cài trên áo hay lát chanh trên 
chi2c ly cocktail. Cu.c s*ng s9 bu:n t; n2u thi2u v<ng cái #5p. Nh3t là v)i cu.c 
s*ng hi=n #>i ngày nay, chúng ta có d% th?a s8 c+ng th@ng, áp l8c nh%ng l>i thi2u 
hAt nhBng kho1ng th% giãn dành cho tâm h:n, thi2u #i nhBng nét #5p giúp cu.c 
s*ng b)t #i nhBng m=t m&i. MCi ng%6i khác nhau s9 có cách riêng #7 t8 t>o ni'm 
vui cho chính mình, #*i v)i tôi cách hi=u qu1 luôn là t8 tay làm ra nh%ng #: v(t 
nh& xinh cho tD 3m c,a mình. Khi nhBng v(t dAng #ó #%/c trao tEng cho nhBng 
ng%6i khác nBa thì m.t ngày c,a tôi cFng nh% c,a ng%6i nh(n #%/c món quà trG 
nên vui v; và có H nghIa h4n. Tôi hi7u rJng h>nh phúc luôn nJm G nhBng #i'u 
gi1n d-.

Kó là lí do chính tôi mu*n chia s; v)i các b>n nhBng #i'u nJm ngay phía sau 
trang gi3y này. Kó là nhBng kinh nghi=m nho nh& và cách th8c hi=n khá #4n gi1n 
c,a m.t s* s1n phLm mà ai cFng có th7 t8 làm. B>n hãy dành chút th6i gian nào 
#ó trong ngày #7 t8 mình làm nhBng s1n phLm #ó nhé, tôi tin b>n s9 th3y t>o ra 
ni'm vui không khó nh% t%Gng t%/ng.

Miên H%4ng



Theo tôi lót ly là m!t trong nh"ng v#t d$ng khiêm nh%&ng nh't trong các v#t d$ng gia 
(ình. Chúng nh) bé v* m+t kích th%,c và th-c s- chúng ta ch%a có thói quen s. d$ng 
mi/ng lót ly nhi*u trong sinh ho0t. Tôi luôn coi s- có m+t c1a chúng nh% m!t (i*u 
(%2ng nhiên ( ? ) và ch3ng h* (4 5 nhi*u cho t,i khi có m!t vài l6n tôi (i u7ng n%,c 8 
m!t s7 quán cafe không  s. d$ng mi/ng lót d%,i m9i ly n%,c. C:m giác n%,c c. ch:y 
nh; nh0i ra bàn ho+c khi c6m trên tay ly n%,c thi n%,c c< th/ nh) gi=t xu7ng qu6n áo 
khi/n tôi nh#n ra là mình c6n m!t mi/ng lót ly th/ nào. Vì v#y tôi (ã th. làm m!t b! 
s%u t6m nho nh) nh"ng mi/ng lót ly xinh x>n (4 chúng tr8 thành m!t ph6n (?p (@ c1a 
viAc th%8ng th<c (B u7ng.

V!i n" màu cam, vàng 
Kéo

Compa
Kim, ch"
Dao tr#

Bùt chì, th$%c k&
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10 cm

8.5 cm

7 cm

Voila!

1 2

3

4

1

2

3

4

Dùng compa v! 3 "#$ng tròn l%n l#&t nh# sau: 2 "#$ng tròn trên v'i n( màu cam v)i "#$ng kính 10 cm & 7 cm, 
"#$ng tròn còn l*i trên v'i n( vàng v)i "#$ng kính 8.5 cm. Sau "ó c+t 3 "#$ng tròn "ã v!.

Sau khi "ã c+t các mi,ng v'i thành nhi-u ph%n, l%n l#&t khâu tay ho.c s/ d0ng máy may "1 may các mi,ng v'i n( "ã c+t 
vào mi,ng v'i tròn màu vàng.
Sau "ó ".t mi,ng v'i v2a "#&c ráp 3 b#)c 3 lên trên mi,ng v'i n( cam b4 nh5t, c6n th7n c8n cho các "#$ng tròn "9ng 
tâm. Khâu các mi,ng v'i l*i v)i nhau và th, là b*n "ã hoàn thành s'n ph6m!
( B*n có th1 dùng ch( "9ng màu cam ho.c vàng v)i màu v'i ho.c dùng ch( màu n:i túy theo ; thích.)

V)i m'nh v'i tròn màu cam "#$ng kính 7 cm, chia "#$ng tròn thành 8 góc b<ng nhau ( m=i góc 45 "> ). Sau "ó c+t 
theo hình "ã chia (nh# hình minh h?a). Bo tròn góc c@a m=i hình tam giác v2a c+t.

49 50

Tôi nh7n th5y m>t "i-u r<ng h%u h,t nhAng ai có s3 thích n5u n#)ng thì ph%n nào "ó 
cBng có hCng thú v)i viDc trang trí nhà c/a ho.c t4 tay mình làm ra nhAng "9 v7t nhE 
xinh, ho.c chí ít cBng  thích "#&c ng+m nhìn chúng. Vào m>t ngày tôi ch&t nghF r<ng 
nhAng công thCc n5u 8n s! tr3 nên h5p dGn hHn nhi-u n,u chúng ta có m>t cách thCc l#u 
giA chúng ".c biDt hHn là viDc download trên m*ng r9i in ra ho.c tD hHn là chIng có b5t 
kJ hình thCc l#u giA nào.  Và vì th, tôi quy,t "Knh làm m>t series nhAng t5m card ghi công 
thCc n5u 8n và trang trí chúng tr3 nên xinh x+n hHn. Tuy chúng ta "-u thích n5u n#)ng 
nh#ng ch+c h'n s! có nhAng ngày ta chIng bu9n "0ng t)i n9i niêu xoong ch'o, và tôi tin 
r<ng khi nhìn vào nhAng t5m card nho nhE xinh xinh v)i dòng chA vi,t tay "%y nâng niu 
c@a chúng ta, bi,t "âu m>t món 8n 5m áp mang "%y tình yêu th#Hng l*i "#&c th4c hiDn 
ngay sau "ó. Và bi,t "âu "ó có th1 là món quà “ gia b'o ” cho con gái chúng ta sau này.

M!t t" gi#y tr$ng kh% A4 ( "Knh l#&ng 
180 gsm tr3 lên )

Máy in màu ( ho.c b*n có th1 in ngoài 
hàng )

Gi#y nhi&u màu
Kéo & dao tr%

Compa
H' dán ( keo dán )

B(ng keo x)p 2 m*t
Bút chì

FOOD AND CRAFT



52

L!n l"#t v$ các hình nh" trên minh h%a, bao g&m :hình chi'c ch(o trên gi)y *en, hình cán ch(o màu nâu, hình tròn  và trái tim 
trên gi)y cam, hình t+ do u,n l"#n trên gi)y tr-ng. B)m l. m/t hình tròn r)t nh0 ( kho(ng 0.5 cm ) trên gi)y tr-ng. Sau *ó c-t các 
hình *ã v$ ra.
Dùng b1ng keo 2 m2t dán l!n l"#t các chi ti't *ã c-t *3 t4o hình qu( tr5ng ,p la n6m trong chi'c ch(o.
Dùng b1ng keo x,p 2 m2t ( lo4i b1ng keo có */ dày giúp hình n7i trên m2t gi)y ) dán c8m hình *ã th+c hi9n : b";c 3 
lên trên t< gi)y in ban *!u. Dán hình trái tim nh0 vào v= trí tùy thích. B4n *ã có *"#c m/t t)m recipe card c>a riêng 
mình. 

Serves:

Today my favorite recipe is

Serves:

Today my favorite r
ecipe is

3 cm

1 cm

3 cm

1 2

3 4

1

2

3
4

Serves:

Today my favorite recipe is

 In file trên t< gi)y A4, *2t file n6m trên n?a t< A4. Sau khi in, c-t *ôi *3 *"#c ph!n card c!n dùng. Sau *ó c-t bo tròn 4 góc c>a t< gi)y.

FOOD AND CRAFT
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Có ai l!i không thích m"t cu#n s$ b%c v&i c' ch(? :) )ây là cách th(c *'n gi&n *+ làm 
m,i l!i m"t cu#n s$  ho-c ngay khi *ó là m"t cu#n s$ m,i nh.ng ph/n bìa không *.0c 
*1p cho l2m. N3u b!n không có th4i gian thi ch5 c/n m"t mi3ng v&i linen màu tr'n hay 
h%a ti3t hoa c6ng *7 làm cho cu#n s$ xinh x2n lên nhi8u r9i. Còn n3u b!n thích ch:m 
chút chi ti3t h'n n;a thì b!n có th+ thêu h%a ti3t l8n bìa vài b%c s$ ( nh. trong *9 án 
này ) ho-c b!n có th+ may ráp t< nh;ng mi3ng v&i khác nhau *+ làm cho cu#n s$ c7a 
mình thêm ph/n *-c bi=t.
Hãy th> làm m"t l/n nhé, bi3t *âu b!n s? mu#n b%c l!i t@t c& các cu#n s$ mà mình 
*ang có *@y :)

M!t mi"ng v#i linen màu kem s$m 
v%i s&i v#i to

Kim, ch' màu các lo(i
Khung thêu tròn

 Bút chì, th)%c k*
Kéo 

M!t cu+n s, ( bìa c-ng càng t+t) 

FOOD AND CRAFT
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Sau khi thêu xong h!a ti"t trang trí, tháo mi"ng v#i ra kh$i khung, %i ph&ng mi"ng v#i t' m(t sau. L)y cu*n s+ c,n b!c v#i -. 
-o kích th/0c. 1ánh d)u kích th/0c cu*n s+ lên trên mi"ng v#i, chú 2 -o kích th/0c khi -ã cu*n s+ -/3c g4p l5i vì nh/ v4y s6 
có th. -o -/3c kho#ng d/ v#i c,n thi"t theo chi7u ngang. Sau -ó l)y d/  ra 2 bên trên và d/0i m8i chi7u 2 cm.

S9 d:ng máy may ho(c kim ch; khâu tay -. may theo nh<ng -/=ng ch; ->t quãng theo hình v6. M:c -ích là may m?t 
t)m v#i b!c s+ bao g@m 2 l0p túi gi# 2 bên -. nhét 2 bìa s+ vào.  L/u 2 may m(t trái c%a v#i ra ngoái , nghAa là h!a ti"t 
trang trí khi -ó s6 nBm C m(t trong. Sau khi may l?n m(t ph#i ra ngoái .
Sau khi l?n m(t ph#i ra ngoái, l,n l/3t nhét 2 bìa s+ vào mi"ng v#i -ã may. 1. cho hiDu qu# b7 m(t -/3c cEng hFn, b5n 
có th. %i l5i mi"ng v#i l,n n<a ( t' m(t trái). B5n có th. may thêm nh<ng -/=ng ch; trang trí t' m(t ngoài cu*n s+.

1

2

3

4

LGp mi"ng v#i linen vào khung thêu, s9 d:ng mHu thêu cross-stitch hình con b/0m -. thêu lên mi"ng v#i.
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Ng!"i ta v#n nói “C$a t%ng không b&ng cách t%ng”. Món quà b'n thân nó (ã qu) 
nh!ng n*u (!+c (%t trong m,t h,p quà th-t xinh và (!+c g.i (i v/i th-t nhi0u 
tình yêu th!1ng thì s2 càng tuy3t v"i. Và ngay c' khi món quà c$a b4n th-t gi'n d5 
thì v/i m,t chút khéo léo và công s6c b4n (7 vào vi3c t4o ra h,p quà xinh x8n 9 
trang bên thì giá tr5 món quà s2 t:ng lên r;t nhi0u. H1n n<a (i0u quan tr=ng là 
chính b4n là ng!"i t4o ra thành ph>m (?p (2 (ó. Hãy cho ng!"i nh-n thêm m,t 
l) do (7 gi< l4i toàn b, món quà c$a b4n, t@ n,i dung bên trong (*n hình th6c 
bên ngoài.

M!t t" gi#y bìa màu s$c tùy % kh& 
A3  

( A5nh l!+ng 220 gsm tr9 lên)
2 t" gi#y màu khác nhau kh& A5 

Máy in ( ho%c b4n có th7 in ngoài hàng )
 M!t 'o(n ruy b)ng dài 1m

Bút chì, th*+c k,
Kéo & dao tr&

B)ng keo  2 m-t

FOOD AND CRAFT
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Dùng b!ng keo 2 m"t #$ dính các ph%n k&t n'i #$ t(o thành hình chi&c h)p hình bánh nh* trên. Chú + g,p các 
#*-ng th.t chính xác và d/t khoát #$ n&p g,p s0c s1o và khi ghép l(i v2i nhau s3 v4a khít.

S5 d6ng gi,y A5 màu cam và màu xanh lá #$ t(o hình mi&ng cam và cái lá. Mi&ng cam #*7c làm b8ng các c0t 1/2 ( ho"c 
1/4 tùy +) hình tròn trên t- gi,y màu cam, sau #ó c0t 1 ph%n hình tròn t*9ng /ng nh*ng t: l; nh< h9n trên t- gi,y màu 
vàng, cu'i cùng là c0t nh=ng mi&ng tam giác màu cam nh< h9n n=a, bo tròn góc. L%n l*7t dùng keo dán nh=ng mi&ng 
gi,y tam giác bo góc lên trên mi&ng gi,y màu vàng r>i dán mi&ng gi,y vàng lên mi&ng gi,y cam #ã c0t #%u tiên. V3 hình 
chi&c là r>i c0t theo #ó, #$ t(o gân lá có 2 cách: M)t là dùng bút màu v3 các #*-ng gân, hai là dùng th*2c k? mi&t các 
#*-ng gân m- trên chi&c lá.
G0n hình mi&ng cam và chi&c là #ã làm vào m"t trên c@a chi&c h)p hình bánh. Cho món quà c@a b(n vào bên 
trong r>i th0t ruy b!ng c' #Anh l(i ph%n n0p h)p. Khi nh.n ng*-i nh.n se tháo ruy b!ng và l,y quà.

1 2

3 4

1

2

3

4

V3 l(i hình nh* hình minh hBa 1 trên t- gi,y màu nâu #ã chuCn bA sDn. Sau #ó c0t nh* hình minh hBa.



S!n ph"m này #$%c l&y c!m h'ng t( chuông gió, nh$ng ch) * ph+n các s%i dây treo 
nh,ng hình trang trí nh- có th. #ung #$a khi có gió. Không có ti/ng leng keng nho 
nh- nh$ * chuông gió và bi/n th. c0a s!n ph"m này thì r&t #a d1ng. B1n có th. làm 
#. treo trong nhà b/p, n/u không gian nhà b1n h1n ch/ thì b1n có th. treo s!n 
ph"m d2a vào t$3ng. Ho4c n/u b1n có em bé, #ây hoàn toàn có th. là món #5 ch6i 
vui m7t treo tr$8c nôi c0a bé. Phiên b!n * #ây tôi th2c hi9n b:ng gi&y nh$ng n/u 
b1n sáng t1o và khéo tay h6n n,a, b1n  có th. làm t( v!i, ho4c len, ho4c móc các 
hình thù ng; ngh<nh. 

M!t t" gi#y bìa màu s$c tùy % ( lo1i #$%c 
dùng làm mô hình ki/n trúc)

 Gi#y màu: xanh lá, &', cam, vàng, &en 
kh( A5 ( !"nh l#$ng 180 gsm tr% lên )

Bút chì, th)*c k+
   Kim, ch, tr$ng ( ho&c màu tùy ' ) 

Kéo & dao tr(
B-ng keo  2 m.t, h/ dán
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S! d"ng file # ph$n Templates %& in ra trên gi'y tr(ng A4 nh) hình. Sau %ó c(t r*i t+ng hình m,i in. Hình nào có 
nhi-u ph$n ghép v,i nhau thì dùng b.ng keo 2 m/t dính các ph$n nh0 l1i v,i nhau.
2"c m3t l4 nh0 # %i&m chính gi5a g$n mép ngoài phía trên c6a m4i hình c(t ra # b),c 2. Dùng kim ch7 xuyên qua l4 
nh0 %ótajo m3t %o1n dây ch7 %6 dài %& treo lên.
2"c 5 l4 nh0 trên khung gi'y c8ng %ã c(t # b),c 1, l$n l)9t xâu các hình nh0 c6a b),c 2 và 3 qua các l4 nh0 %ó, %3 
dài %i-u ch7nh tùy : v,i mong mu;n. Kéo dài s9i ch7 # 2 góc khung bìa c8ng r<i bu3c ch/t vào m3t vòng tròn nh0 %& 
có th& treo lên móc.

1 2

3 4

1

2

3

4

 2o và dùng dao tr= ho/c kéo c(t m3t mi>ng hình ch8c nh?t v,i ch5 “ KITCHEN” g(n li-n

KITCHEN

KITCHEN

KITCHEN
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!"#$%&'()*&(+

Có l! "a s# ph$ n% "&u có chung ni&m "am mê b't t(n dành cho giày và túi xách. D)o 
quanh các trung tâm th*+ng m)i ng,m nh%ng chi-c túi xách và dôi giáy xinh ".p c/ng là 
m0t cách x1 stress mà r't nhi&u ng*2i trong chúng ta áp d$ng tri3t "4. Tôi phát hi3n ra là 
không ch5 "i vòng vòng ng,m "6 m7i là cách duy nh't khi-n chúng ta c1m th'y tho1i mái 
mà t8 tay làm ra chúng c/ng là m0t cách tuy3t di3u giúp "em l)i c1m giác v9a t8 hào, háo 
h:c và th;a mãn < m0t m:c "0 nào "ó. Giày thì quá khó "4 làm, túi xách thì không khó nh* 
v(y. Có r't nhi&u lo)i túi "4 chúng ta l8a ch=n khi mua thì c/ng có ng>n 'y ki4u túi "4 chúng 
ta l8a ch=n "4 làm. Nh%ng ai có kh1 n?ng nhi&u h+n thì có th4 ch=n nh%ng m@u túi ph:c 
t)p. Riêng tôi m7i ch(p ch%ng v& vi3c may vá nên tôi ch=n lo)i túi khá "+n gi1n và phA bi-n 
"4 th8c hi3n. C1m giác khi t8 mình làm ra m0t chi-c túi nh; xinh, r6i l)i tung t?ng "eo nó ra 
ngoài "*2ng th(t là vui. C1m th'y nh* nh%ng nB l8c cCa mình "em l)i m0t thành qu1 nho 
nh; mà ni&m vui thì không nh; chút nào.

V!i linen màu nâu nh"t, ho#c màu be
 Kim, ch$ màu tr%ng, xanh lá, vàng &'t

V!i n$ màu tr%ng kem, ho#c nâu nh"t
1 s(i dây da thu)c:

 dài 1 mét, r)ng  1 cm
1 chi*c nút trang trí tùy +

Kéo , ghim gài c, &-nh n*p v!i 
Bút chì, th./c k0

   Máy may

fictic.wordpress.com

fictic.wordpress.com
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V! khung vi"n nh# hình minh h$a %& %'nh hình phom dáng c(a chi)c túi. C*t thêm m+t mi)ng v,i gi-ng v.y. Ph/n n*p túi 
%#0c c*t v1i %#2ng l#0n tròn và c3ng g4m 2 m,nh giông h5t nhau. ( Kích th#1c tùy 6 b7n mong mu-n chi)c túi c(a mình 
to hay bé)
May 2 mi)ng n*p v,i (m8t ph,i úp vào nhau) sau %ó l+n m8t ph,i ra, may ráp v1i mi)ng v,i m8t sau thân túi.  Sau %ó may 2 
%/u s0i dây da quai %ep vào c7nh bên c(a mi)ng v,i m8t sau. 9& che %#2ng may gi:a n*p túi và thân sau túi, c8t m+t mi)ng 
n; hình dáng nh# phom thân túi r4i may %è lên , thao tác này còn giúp thân túi thêm ph/n c<ng cáp, %úng phom. Ti)p theo, 
ráp m8t thân tr#1c túi v1i t= h0p v>a may ( m8t ph,i quay vào nhau).
L+n ph,i túi, sau %ó (i cho n*p túi t7o n)p gâp xu-ng ph/n thân ( b7n có th& may khuy b?m, ho8c nút cài túy 6) . Khâu 
chi)c nút trang trí lên n*p túi.

1 2

3 4

1

2

3

4

Linen là lo7i v,i co rút sau khi gi8t nên %& %,m b,o s,n ph@m không b' bi)n d7ng, b7n ph,i gi8t v,i tr#1c khi làm %4. 
C*t m+t mi)ng v,i kích th#1c 28 x 25 cm, v! l7i mAu template lên gi:a t?m v,i r4i l4ng vào khung thêu %& thêu.

Dream

Dream

Dream

DreamDream
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Lúc tr!"c khi ch!a bi#t chút ki#n th$c nào v% k& thu't may, tôi (ã r)t ng!*ng m+ nh,ng ai có 
th- làm ra nh,ng chi#c áo g.i xinh x/n v"i nhi%u thi#t k# (a d0ng. Gi1 khi (ã bi#t m+t chút ít v% 
may vá, tôi th)y r2ng (- t0o ra m+t s3n ph4m nh! v'y không t"i n5i quá khó và ai c6ng có th- 
làm (!7c. Ch8 c9n bi#t may c: b3n và m+t chút khéo léo là b0n có th- t; t0o ra cho mình m+t 
lo0t nh,ng s3n ph4m mà tr!"c (ó b0n c$ ngh< là ch8 có trong showroom n+i th)t.  S3n ph4m tôi 
gi"i thi=u > (ây d?ng > m$c (:n gi3n nh!ng không kém ph9n hi=u qu3 (- ch$ng minh r2ng tôi 
có th- làm (!7c thì ai c6ng có th- làm (!7c. H:n n,a chi phí cho s3n ph4m d0ng này không 
cao, hi=u qu3 th4m m& l0i l"n nên (ây th;c s; là m+t cách hi=u qu3 (- b0n trang trí l0i m+t góc 
nhà c@a mà không t.n kém là bao. B0n có th- thay (Ai bao g.i theo mùa, theo dBp lC , t#t nh)t 
(Bnh trong nDm. Ngay l'p t$c cDn nhà cEa b0n, hay chí ít là b+ salon sF nhanh chóng t0o (!7c 
m+t không khí )m cúng r)t riêng. B0n có th- m1i nh,ng ng!1i b0n l0i nhà quây qu9n, nhâm nhi 
tách cà phê hay trà nóng  và t; hào khoe v% nh,ng chi#c g.i xinh x/n mà mGi ng!1i (ang t;a 
l!ng vào là do chính b0n làm ra. Have fun! 

2 m!nh v!i màu s"c tùy # ( có th- là 
v3i cotton hoHc linen)

 3 chi$c nút g%
Ghim gài c& '(nh n$p v!i 

Bút chì, th)*c k+
   Kim, ch, tr"ng ( ho!c màu tùy " 

mi#n sao phù h$p màu v%i ) 
Kéo 

Máy may
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L!n l"#t may ráp 2 mi$ng v%i hình vuông khác lo&i v'i nhau ( may m(t trái ), sau )ó ráp 2 t*m v%i v+a may l&i s, )"#c m-t t*m 
v%i hình vuông bao g.m 2 ô v%i gi/ng nhau n0m chéo nhau.

May vi1n mép v%i theo chi1u dài ( 20 cm) c2a 2 mi$ng v%i hình ch3 nh4t. M5i mi$ng v%i ch6 c!n may vi1n 1 mép vì c&nh còn l&i 
s, may ráp v'i t*m v%i 7 b"'c 2. sau khi vi1n mép v%i xong, )(t m(t ph%i c2a l!n l"#t 2 t*m v%i hình ch3 nh4t úp vào m(t ph%i c2a 
t*m v%i hình vuông may 7 b"'c 2, ch&y ch6 theo chi1u r-ng ( 12 & 16 cm) cho t'i h$t mi$ng v%i.
L-n ph%i mi$ng v%i v+a may b&n s, )"#c chi$c v8 g/i c!n may. Dùng kim ch6 khâu nút trang trí vào m(t tr"'c và sau c2a chi$c 
v8 g/i. V4y là )ã hoàn t*t!

1

2

3

4

 C9t 2 m%nh v%i hình vuông  c2a m:u v%i th; 1có kích th"'c 12 x 12 cm ( ch+a 1 cm cho m5i bên )< mày), m:u v%i th; 2 
c=ng c>t 2 mi$ng hình vuông kích t"'c gi/ng v4y.C9t 2 mi$ng v%i hình ch3 nh4t c2a 1 trong 2 m:u v%i  s? d@ng. Hình ch3 
nh4t th; nh*t có kích th"'c 12 x 20 cm, hình ch3 nh4t th; hai có kích th"'c 16 x 20 cm.
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!"#$

!ã bao lâu r"i b#n ch$a nh%n &$'c m(t t)m thi*p vi+t tay? L,n g,n &ây nh)t b#n g-i t.ng 
ng$/i khác m(t t)m thi*p là lúc nào? C0m giác nh%n &$'c nh1ng l/i chúc m2ng ho.c chia s3 
&$'c vi+t tay th%t th%t )m áp mà có l4 nhi5u ng$/i trong chúng ta t#m lãng quên. Vi*c t6 mình 
t#o ra m(t t)m thi*p cho b)t k7 d8p nào th6c ra r)t &9n gi0n. !i5u này ph: thu(c hoàn toàn 
vào &( khéo léo và ; t$<ng c=a b#n. Có m(t &i5u thú v8 là cho dù t)m thi*p &$'c làm &9n gi0n 
th+ nào thì mi>n sao b#n th6c hi*n v?i &( ch@n chu cAn th%n nh)t &8nh, t)m thi*p &ó vBn toát 
lên v3 d> th$9ng và xinh xCn. T)m thi*p tôi làm trong &" án này cDng r)t &9n gi0n,  tôi chEn 
hình 0nh lE mFt nho nhG làm &iHm nh)n duy nhât. T)m thi*p này &.c bi*t phù h'p &H t.ng 
ng$/i nào &ó có s< thích b+p núc ho.c In uJng, ho.c &9n gi0n ng$/i &ó có s< thích v?i nh1ng 
v%t bé nhG &$'c làm bKng tay. Ch@ c,n b#n có thành ; thì ng$/i nh%n s4 nh%n ra ngay thôi..

1 t! gi"y tr#ng A5 $%nh l&'ng 220 gsm
M(t t! gi"y hoa v)n màu kh* A5

M(t t! gi"y màu $+, vàng và nâu có kích 
th&,c $-ng b( 5 x 5 cm

Bút chì, kéo, b)ng keo 2 m.t ho.c h- 
dán

Kéo r)ng c&a
/- b#m l0 hoa v)n ( không b!t bu"c)
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Dùng dao tr! c"t m#t hình vuông kích th$%c 5 x 5 cm & m't tr$%c t(m thi)p, c*n cho hình vuông & gi+a. B,n có th- t,o m#t chút 
hi)u .ng b/ng cách mi0t n!i ph1n c,nh xung quanh c2a hình vuông r3ng v4a c"t, hi)u qu5 s6 r(t 78p m"t tuy 79n gi5n. Tuy nhiên 
b$%c này là tùy thu#c & b,n vì b,n c1n có d:ng c: 7- mi0t và khung r3ng. Sau 7ó dán t; gi(y in hoa v*n vào bên trong t; gi(y 
tr"ng. B,n nh% c*n gi+a cho 7<u. M't trong t; gi(y in hoa v*n 7$=c 7- tr>ng 7- b,n vi0t l;i nh"n t%i ng$;i nh?n.
@- làm hình lA m.t b,n c1n v6 l1n l$=t các hình thành ph1n ( thân lA m.t, n"p 7?y, dây th"t, nhãn) rBi sau 7ó c"t ra và dán l,i v%i 
nhau.
B,n có th- t,o ra b(t lC hAa ti0t trang trí nào mà b,n yêu thích, 7ây chD là m#t ví d: 7- b,n tham kh5o. 
Sau khi 7ã dán xong hình trang trí, b,n dùng b*ng keo x>p ( lo,i b*ng keo 2 m't có 7# dày 7$=c t,o b&i mi0ng x>p mEng) 7- 
dán dính chi ti0t lA m.t trang trí vào chính gi+a m't tr$%c t; gi(y in hoa v*n. Hình trang trí này s6 n/m & gi+a khung hình vuông 
r3ng. Và th0 là b,n 7ã có 7$=c m#t t(m thi)p xinh x"n!
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G(p 7ôi t; gi(y tr"ng A5, dùng kéo r*ng c$a c"t 1 7$;ng dAc c,nh ngoài c2a m't tr$%c thi)p, sau 7ó dùng 7B b(m hoa v*n 
b(m góc t,o hoa v*n trang trí 2 góc trên và d$%i bên tay ph5i m't tr$%c thi)p. Ti0p theo, c"t cho t; gi(y màu in hoa v*n nhE 
h9n m#t chút so v%i t; gi(y tr"ng v4a g(p 7ôi & trên.
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M!t cách "#n gi$n và ph% bi&n "' làm m(i m!t ") v*t c+ là t,o ra m!t “ l(p v-” m(i cho ") v*t 
.y.  /) án d0(i "ây s1 h0(ng d2n b,n cách d3 dàng "' b4c l,i 5ng c6m bút. D7 nhiên b,n có th' 
"' s8 sáng t,o c9a mình bay xa v(i vi:c b4c l,i b.t k; v*t gì b,n mu5n, có th' "ó là h!p "8ng 
ch*u cây xinh x6n bên c<a s%, s4t "' 5ng gi.y, bút chì, sách, v= v..v... Thêu ch> th*p không còn xa 
l, v(i nhi?u ng0@i trong chúng ta và c+ng là cách làm không phAc t,p mà l,i "em "&n k&t qu$ 
v0Bt qua s8 mong "Bi. Bên c,nh vi:c thêu hoa vCn trang trí b,n có th' "#n gi$n b4c l,i 5ng 
"8ng bút c9a mình bDng m!t mi&ng v$i xinh x6n. Có r.t nhi?u cách "' b,n làm m(i m!t v*t 
dEng "ã c+ mà không ph$i vAt b- "i :) 
Have fun covering things up! 

M!t t"m v#i aida ( chuyên dùng !" thêu 
ch# th$p) kích th$%c ph& thu!c vào 

kích th$%c c'a chi(c )ng c*m bút
Kim, ch+ màu thêu

Kéo
Mi(ng dán dính có th, g- ra .$/c ( lo%i 

khi g& ra có ti'ng kêu r(t giòn)
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Sau khi thêu xong, c!t mi"ng dính  r#i dán vào 2 $%u theo chi&u d'c c(a mi"ng v)i. Mi"ng dính bao g#m 2 ph%n, M*t ph%n có 
b& m+t thô nhám, ph%n còn l,i có b& m+t m-n h.n $/ dính vào ph%n thô nhám kia. B,n có th/ ch'n $/ dán ph%n nào b,n 
mu0n vào mi1ng v)i c2ng $34c. Riêng tôi ch'n ph%n có b& m+t m-n $/ dán lên mi"ng v)i.

Ti"p theo, c!t 2 mi"ng dính có b& m+t ng34c l,i mi"ng dính $ã dán vào v)i aida $/ dán theo chi&u d'c c(a 0ng c!m bút. Hai 
mi"ng dán n5m g%n sát nhau.
Sau $ó, b,n dán t6 t6 mi"ng v)i $ã thêu ch7 th8p vào 0ng c!m bút. Và b,n $ã hoàn thành. M*t l3u 9 nh: là b,n có th/ dán 
b5ng b;t k< lo,i keo nào b,n mu0n, tuy nhiên ph3.ng án dán b5ng mi"ng dính cho phép b,n có th/ thay $=i l>p b'c bên 
ngoààvi mà không làm h3 mi1ng v)i.  N"u 0ng c!m bút c(a b,n $34c làm t6 ch;t li?u nh3 kim lo,i hay g@, b,n c2ng có th/ c!t 
mi1ng v)i ng!n h.n chút xíu so v>i 0ng c!m bút vì nh3 v8y sA $/ l* ra m*t ph%n 0ng c!m bút cho sinh $*ng.
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C!t m*t mi"ng v)i aida có kích th3>c b!ng kích th3>c 0ng c!m bút. Sau $ó xác $-nh t;m c(a mi"ng v)i, thêu h'a ti"t B v- trí 
gi7a mi"ng v)i v6a c!t.
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V!i nh"ng ng#$i có s% thích s#u t&m các lo'i thi(p nh# tôi thì s) “duy m*” có ph&n c)c +oan 
+ôi khi làm chúng ta mu,n ngay c- +.n chi/c h0p +1 nh"ng t2m thi(p +ó c3ng ph-i #a nhìn. 
Chi/c h0p càng c&n ph-i +4p h5n n/u ch6a +)ng trong nó là nh"ng t2m thi(p +#7c ng#$i 
khác trao t8ng v!i nh"ng l$i nh9n yêu th#5ng. Tuy gi$ +ây ngày càng ít s) trao và nh:n nh"ng 
t2m thi(p nh#ng ít nh2t thì nh"ng gì chúng ta +ã nh:n +#7c c3ng nên +#7c c2t gi" c;n th:n vì 
chúng là nh"ng k< ni(m +áng nh! v= nh"ng kho-ng th$i gian +ã qua. 

Chi/c h0p này có th1 +#7c s> d?ng +1 c2t gi" b2t k@ v:t d?ng nào mà b'n mu,n, +ó có th1 là 
thi(p nh#ng c3ng có th1 là... các hóa +5n +ã thanh toán, nh"ng m;u gi2y ghi chép v?n, bút 
màu...B'n có th1 thêm vào danh sách trên nh"ng gì b'n thích :) 

Gi!y c"ng, lo#i làm mô hình, kh$ A2
Gi!y màu (tùy thích) lo#i bình th%&ng, 

kh$ A2
Dây có b'n r(ng kho'ng 1)*n 1.5 cm ( 

ho!c ruy b"ng)
Mi*ng dán dính có th+ g, ra )%-c ( lo#i 

khi g$ ra có ti%ng kêu r&t giòn)
Hình trái tim trang trí ( ho!c hình b&t k' 

tùy s( thích c)a b#n)
Kéo, h. dán, b/ng keo 2 m0t
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L!n l"#t dán c$n th%n t& gi'y màu bao bên ngoài t& bìa c(ng. B)n có th* dùng b+ng keo 2 m,t, keo s-a ho,c x.t keo dán gi'y. 
Sau khi /ã dán xong g'p chi0c h1p l)i theo nh-ng n0p g'p /ã t)o s2n lúc tr"3c, dán c4 /.nh các m'u n4i /* t)o hình chi0c 
h1p.
Ti0p theo, dùng dây có b5n l3n dán vào mép c6a chi0c h1p. Dán d5i ruy b+ng vào ph!n n7p h1p. Ngoài ra b)n có th* trang 
trí thêm chi ti0t tùy theo s8 sáng t)o c6a riêng b)n.

Dán c4 /.nh 2 mi0ng dính ( /* cho ch7c b)n có th* dính ph!n m,t sau c6a mi0ng dán vào h1p b9ng súng b7n keo. M,t 
nhám c6a mi0ng dán s: /"#c dán vào thân h1p, /ánh d'u v. trí t";ng (ng trên m,t trong c6a n7p h1p và dán mi0ng dính có 
b< m,t m.n. Cu4i cùng, b)n có th* trang trí = v. trí /óng m= h1p b9ng m1t hình trái tim xinh x7n.
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C7t t& gi'y bìa c(ng theo hình,  kích th"3c c6a h1p tùy thu1c mong mu4n c6a b)n nh"ng t4i thi*u nên là 12 x 22 cm. Sau 
khi c7t dùng dao khía nh> = nh-ng ch? c!n g'p l)i, nh" v%y s: d@ g'p n0p h;n mà không b. nh+n gi'y. Tiép theo, c7t t& 
gi'y màu theo kích th"3c t& bìa c(ng /* bAc chi0c h1p l)i.
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