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 PRINTED NEWSPAPERS
1. European food fest to hit Hanoi – Việt Nam News – May 9, 2013

2. European Food Festival hits Hanoi – Saigon Times Daily – May 10, 2013

3

3. 8th European Food Festival – The New Hanoi – May 9, 2013

4. Culture newspaper (báo Văn hóa)

4

5. Euro food fiesta set for Hanoi – VIR, May 13 - 19
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6. EuroCham food festival – a bridge of cultures and a tasty treat for all - VIR , May
27 - 31

7. 8th European Food Festival - An Ninh Thu do, May 3
8. 8th European Food Festival - Heritage (June, 2013)
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 ONLINE NEWSPAPERS
9. Hanoi to host European Food Festival 2013 – VOV online; May 8, 2013

http://english.vov.vn/CultureSports/Hanoi-to-host-European-Food-Festival-2013/260103.vov

Hanoi to host European Food Festival 2013

(VOV) -The 2013 European Food Festival will kick off at the National Library of Vietnam
in Hanoi on May 18.
The festival will give local diners the chance to sample diverse European cuisines and enjoy
entertainment for both children and adults.
Well-known chefs from top hotels in Hanoi, including the Sofitel Legend Metropole, Sofitel
Plaza, Intercontinental Westlake and Movenpick, will present legendary European dishes,
specialties and beverages such as wines, cheeses and processed foods.
Chairman of the European Chamber of Commerce (EuroCham), Preben Hjorlund, said the event
has become a EuroCham tradition in Hanoi that contributes to strengthening ties between Europe
and Vietnam while bringing a fantastic culinary festival to the international community and local
residents of the capital.
10. European Food Festival set to open in Hanoi – Dtinews.vn, May 09, 2013

http://dtinews.vn/en/news/023001/29047/european-food-festival-set-to-open-in-hanoi.html

European Food Festival set to open in Hanoi
By Thao Nguyen | dtinews.vn | May 09, 2013 09:53 AM
The 8th European food festival will open at the Hanoi-based National Library of Vietnam
on May 18.
The festival, organised by EuroCham, will mark the peak of the month-long Europe Days
celebrations.
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Dishes include Paella, Beef Zurichoise with Spatzle, Italian Lasagna, Spaghetti Bolognese and
assorted baguettes and pizzas.

Last year’s European food festival
Drinks include Pilsner Urquell Beer, Hoa Vien and Heineken beer, along with a variety of wines
and cognac.
DJ Jeremix, the AJC Stars, Hijinks and The Guest will perform at the festival which will also
include outdoor children’s activities and lucky draws.
Jean-Jacques Bouflet, Minister Counsellor cum Head of Trade and Economic Section at the
European Union Delegation to Vietnam, said European businesses would highlight several of the
region best products, and showcase their point of origin and traditional manufacturing methods.
While Vietnam has just 30 geographically defined products, European countries have hundreds
of such products, he said.
“We’re trying to reach a mutual recognition to facilitate the circulation of Vietnamese GI
products in the Europe and European GI products in Vietnam. The EU has recognised the first
Vietnamese GI product, Phu Quoc sausage,” he added.
11. Have experiences at European Food Festival in Hanoi – Tinmoi – May 8, 2013

http://www.tinmoi.vn/trai-nghiem-cung-le-hoi-am-thuc-chau-au-tai-ha-noi-011263674.html
Trải nghiệm cùng lễ hội ẩm thực Châu Âu tại Hà Nội
Thứ 4, 08/05/2013 15:35:54

8

(Tinmoi.vn) Lễ hội Ẩm thực châu Âu tại Hà Nội đã trở thành một truyền thống của
EuroCham trong nhiều năm qua và đây là lần thứ 8 chương trình Lễ hội ẩm thực Châu Âu
được tổ chức tại Việt Nam.
Sáng 8/5, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) họp báo giới thiệu Lễ hội Ẩm
thực châu Âu lần thứ 8. Lễ hội này được tổ chức hằng năm tại Hà Nội hưởng ứng tinh thần kỷ
niệm “Ngày châu Âu” tại Việt Nam. Điểm đặc biệt là Lễ hội năm nay cũng đồng thời là lễ kỷ
niệm 15 năm thành lập EuroCham, với mục tiêu kết nối cộng đồng Việt Nam và quốc tế.

Các món ăn tại lễ hội ẩm thực lần thứ 7 (Nguồn: Internet)
Với sự tham gia của những nhà hàng, khách sạn 5 sao cao cấp tại Hà Nội, bạn sẽ có có hội khám
phá và trải nghiệm hương vị ẩm thực phong phú của châu Âu với Cơm thập cẩm Paella, bò
Zurichoise với Spatzle, Lasagna kiểu Ý, Spaghetti Bolognese và các loại bánh mì baguettes và
pizza tổng hợp. Ngoài ra còn có những món ăn hấp dẫn được chuẩn bị từ các bếp trưởng của các
khách sạn, nhà hàng nổi tiếng như Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Sofitel Plaza Hà Nội,
Intercontinental Wesklake Hà Nội, Hà Nội De L’Opera, Melia Hà Nội, Mövenpick Hà Nội, tập
đoàn Al Fresco, nhà hàng Pane e Vino và các nhà hàng khác sẽ làm hài lòng bạn với những gì
ngon nhất. Liên hoan Ẩm thực châu Âu 2013 sẽ là nơi gia đình và bạn bè cùng tận hưởng niềm
vui, thưởng thức đồ ăn, đồ uống đậm chất châu Âu trong không gian âm nhạc sôi động và các trò
chơi, hoạt động thú vị cho trẻ nhỏ.
Ông Preben Hjortlund, chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam chia sẻ: “Lễ hội Ẩm
thực châu Âu từ lâu đã trở thành truyền thống của EuroCham hưởng ứng tinh thần kỷ niệm Ngày
châu Âu tại Việt Nam đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam.
Nhân dịp này, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam cũng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập,
hứa hẹn sẽ mang tới”.
Vé được bán tại Văn phòng EuroCham Hà Nội và tại cổng Thư viện Quốc gia từ ngày
18/5/2013. Lễ hội sẽ diễn ra tại sân vườn Thư viện Quốc Gia, 31 Tràng Thi, 16h00 đến 21h30
ngày 18/5.
Đức Nguyễn
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12. Exciting experences with European Food Festival – Vietnam Plus – May 8, 2013

http://www.vietnamplus.vn/Home/Trai-nghiem-thu-vi-cung-voi-Le-hoi-Am-thuc-chauAu/20135/196285.vnplus

Trải nghiệm thú vị cùng với Lễ hội Ẩm thực châu Âu
08/05/2013 | 13:27:00
Các đầu bếp chế biến món ăn tại Lễ hội Ẩm thực
châu Âu 2012. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Lễ hội Ẩm thực châu Âu lần thứ 8 sẽ tạo ra sự đa
dạng trong ẩm thực và sẽ mang đến những sản
phẩm đã được đăng ký chỉ dẫn địa lý châu Âu để
cùng công chúng cảm nhận những nét đẹp của văn
hóa ẩm thực châu Âu.
Đó là khẳng định của Tham tán công sứ, Trưởng
bộ phận thương mại và kinh tế, Phái đoàn Liên
minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Jean Jacques
Bouflet trong cuộc họp giới thiệu về Lễ hội Ẩm
thực châu Âu lần thứ 8 sẽ diễn ra từ 12 giờ đến 21 giờ 30 ngày 18/5, tại sân vườn Thư viện Quốc
gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội.
Theo đó, người dân Thủ đô sẽ có cơ hội khám phá và trải nghiệm hương vị ẩm thực đa dạng và
độc đáo của châu Âu như cơm thập cẩm Paella, bò Zurichoise với Spatzle, Lasagna kiểu Italy,
Spaghetti Bolognese và các loại bánh mì baguettes, pizza thổng hợp... do đầu bếp đến từ các nhà
hàng, khách sạn 5 sao cao cấp tại Hà Nội thể hiện.
Chủ tịch Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam ông Preben Hjortlund cho biết thêm, sẽ có
những món ăn hấp dẫn do đích thân bếp trưởng của Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Sofitel
Plaza Hà Nội, Intercontinental Westlake Hà Nội, Hà Nội De L’opera, Melia Hà Nội, Movenpick
Hà Nội... chế biến giới thiệu đến công chúng.
Bên cạnh những món ăn hấp dẫn, Lễ hội còn có trình diễn ca nhạc, cơ hội bốc thăm trúng thưởng
hai vé khứ hồi đi châu Âu, hai vé đi nội địa cũng như mang đến nhiều thú vị cho trẻ em với khu
vui chơi riêng cùng quà tặng từ hãng kẹo Perfetti Van Leller...
“Lễ hội Ẩm thực châu Âu từ lâu đã trở thành truyền thống của Eurocham hưởng ứng tinh thần kỷ
niệm Ngày châu Âu tại Việt Nam đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ giữa châu Âu và Việt
Nam. Nhân dịp này, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam cũng kỷ niệm 15 năm ngày thành
lập, hứa hẹn mang một lễ hội thú vị tới những thành viên của Eurocham, cộng đồng quốc tế và
dân cư sinh sống và làm việc tại Thủ đô,” ông Preben Hjortlund nói./.
Vé được bán tại Văn phòng Eurocham Hà Nội và tại cổng Thư viện Quốc gia ngày 18/5 với giá
290.000 đồng/người, bao gồm 10 coupon cho thức ăn, kem, bia và đồ uống các loại.
Lễ hội miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi.
Xuân Mai (Vietnam+)
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13. Enjoy European food in Hanoi – VOV Online – May 8, 2013

http://vov.vn/Van-hoa/Thuong-thuc-mon-Au-giua-long-Ha-Noi/260924.vov
Cập nhật lúc: 14:41, 08/05/2013 - Thưởng thức món Âu giữa lòng Hà Nội
(VOV)-Lễ hội ẩm thực châu Âu diễn ra ngày 18/5 tại Thư viện Quốc Gia Hà Nội, với nhiều hoạt
động nhằm kết nối Việt Nam với thế giới.
Sáng 8/5, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) họp báo giới thiệu Lễ hội Ẩm
thực châu Âu lần thứ 8. Lễ hội này được tổ chức hằng năm tại Hà Nội hưởng ứng tinh thần kỷ
niệm “Ngày châu Âu” tại Việt Nam. Điểm đặc biệt là Lễ hội năm nay cũng đồng thời là lễ kỷ
niệm 15 năm thành lập EuroCham, với mục tiêu kết nối cộng đồng Việt Nam và quốc tế.

Ông Preben Hjortlund (giữa), chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam
giới thiệu về Lễ hội ẩm thực châu Âu lần thứ 8 tại buổi họp báo
Như thường lệ, Liên hoan Ẩm thực châu Âu 2013 sẽ là nơi gia đình và bạn bè cùng tận hưởng
niềm vui, thưởng thức đồ ăn, đồ uống đậm chất châu Âu trong không gian âm nhạc sôi động và
các trò chơi, hoạt động thú vị cho trẻ nhỏ.
Tại Lễ hội năm nay, Tổng Cục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Ủy ban châu Âu sẽ giới
thiệu các sản phẩm mang hương vị đậm chất châu Âu như: rượu, phô mai và thực phẩm chế biến
của 20 doanh nghiệp châu Âu.
Bên cạnh đó, như thường lệ, sẽ có rất nhiều món ăn được chuẩn bị bởi các bếp trưởng của các
nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại Hà Nội như Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Sofitel Plaza Hà
Nội, Intercontinental Westlake Hà Nội, Mövenpick Hà Nội… Cơm thập cẩm Paella, bò
Zurichoise với Spatzle, Lasagna kiểu Ý, Spaghetti Bolognese và các bánh mì baguettes và pizza
tổng hợp sẽ đem lại cho các gia đình và bạn bè cơ hội khám phá, trải nghiệm hương vị ẩm thực
phong phú từ châu Âu...
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham chia sẻ: “Lễ hội Ẩm thực châu Âu từ lâu đã trở thành
truyền thống của EuroCham tại Hà Nội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa châu Âu và Việt
Nam. Lễ hội lần này hứa hẹn sẽ mang tới một lễ hội thú vị tới những thành viên của EuroCham,
cộng đồng quốc tế và cư dân sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội”
Lễ hội sẽ diễn ra tại sân vườn Thư viện Quốc Gia, 31 Tràng Thi, 16h00 đến 21h30 ngày 18/5./.
Thu Phương/VOV online
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14. May 18 – 8th European Food Festival – Hanoi Television – May 15, 2013

http://hanoitv.vn/Sap-dien-ra/185-Le-hoi-Am-thuc-chau-Au-lan-thu-8/26877.htv
Cập nhật lúc : Thứ tư 15/05/2013 06:27
18/5: Lễ hội Ẩm thực châu Âu lần thứ 8
Lễ hội ẩm thực châu Âu diễn ra ngày 18/5 tại Thư viện Quốc Gia Hà Nội, với nhiều hoạt
động nhằm kết nối Việt Nam với thế giới.

Sáng 8/5, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) họp báo giới thiệu Lễ
hội Ẩm thực châu Âu lần thứ 8. Lễ hội này được tổ chức hằng năm tại Hà Nội hưởng ứng tinh
thần kỷ niệm “Ngày châu Âu” tại Việt Nam. Điểm đặc biệt là Lễ hội năm nay cũng đồng thời là
lễ kỷ niệm 15 năm thành lập EuroCham, với mục tiêu kết nối cộng đồng Việt Nam và quốc tế.

Ông Preben Hjortlund (giữa), chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam giới thiệu về Lễ
hội ẩm thực châu Âu lần thứ 8 tại buổi họp báo
Như thường lệ, Liên hoan Ẩm thực châu Âu 2013 sẽ là nơi gia đình và bạn bè cùng tận hưởng
niềm vui, thưởng thức đồ ăn, đồ uống đậm chất châu Âu trong không gian âm nhạc sôi động và
các trò chơi, hoạt động thú vị cho trẻ nhỏ.
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Tại Lễ hội năm nay, Tổng Cục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Ủy ban châu Âu sẽ giới
thiệu các sản phẩm mang hương vị đậm chất châu Âu như: rượu, phô mai và thực phẩm chế biến
của 20 doanh nghiệp châu Âu.
Bên cạnh đó, như thường lệ, sẽ có rất nhiều món ăn được chuẩn bị bởi các bếp trưởng của các
nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại Hà Nội như Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Sofitel Plaza Hà
Nội, Intercontinental Westlake Hà Nội, Mövenpick Hà Nội… Cơm thập cẩm Paella, bò
Zurichoise với Spatzle, Lasagna kiểu Ý, Spaghetti Bolognese và các bánh mì baguettes và pizza
tổng hợp sẽ đem lại cho các gia đình và bạn bè cơ hội khám phá, trải nghiệm hương vị ẩm thực
phong phú từ châu Âu...
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham chia sẻ: “Lễ hội Ẩm thực châu Âu từ lâu đã trở thành
truyền thống của EuroCham tại Hà Nội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa châu Âu và Việt
Nam. Lễ hội lần này hứa hẹn sẽ mang tới một lễ hội thú vị tới những thành viên của EuroCham,
cộng đồng quốc tế và cư dân sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội”
Lễ hội sẽ diễn ra tại sân vườn Thư viện Quốc Gia, 31 Tràng Thi, 16h00 đến 21h30 ngày 18/5./.
Lê Toàn
15. Experience the best Europe in Hanoi – Baodautu.vn, May 11, 2013

http://baodautu.vn/news/vn/tieu-dung/trai-nghiem-am-thuc-chau-au-giua-long-ha-noi.html
07:47 | 11/05/2013

Trải nghiệm ẩm thực châu Âu giữa lòng Hà Nội
(baodautu.vn) Lễ hội ẩm thực châu Âu là sự kiện văn hóa lớn nhất hàng năm, được tổ chức bởi
Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham), sẽ diễn ra từ 16h-21h30 ngày 18/5 tới tại sân vườn
Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội.
Những món ăn hấp dẫn và không khí lễ hội sẽ tạo nên hương vị châu Âu trong lòng Hà Nội, trở
thành sự kiện được mong đợi nhất cho những ai yêu văn hóa và ẩm thực Thủ đô.
Lễ hội có sự tham gia của các nhà hàng, khách sạn 5 sao cao cấp tại Hà Nội nhằm giúp thực
khách khám phá hương vị độc đáo của ẩm thực châu Âu, như cơm thập cẩm Paella, bò
Zurichoice với Spatzle, nồi đất pate kiểu Metropole, Lasagna kiểu Ý, Spagehetti bolognese, các
loại bánh mì Paguettes và pizza tổng hợp...
Những món ăn hấp dẫn sẽ được chuẩn bị bởi bếp trưởng của những thương hiệu khách sạn hàng
đầu thế giới đang có mặt tại Hà Nội, như Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Sofitel Plaza Hà
Nội, Intercontinental Westlake Hà Nội, Hà Nội De L'Opera, Melia Hà Nội, Movenpick Hà Nội,
tập đoàn AlFresco, nhà hàng Pane e Vio và một số nhà hàng khác.
Tại đây, Công ty Metro Cash & Carry sẽ giới thiệu tới khách tham quan một số sản phẩm chuyên
biệt phục vụ các nhóm khách hàng chuyên biệt, gồm nhà hàng, khách sạn và các quán ăn.
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Công ty Friesland Campina sẽ tặng
1.200 hộp sữa Cô gái Hà Lan cùng
1.200 bánh chanh dây làm từ sữa
chua lên men tự nhiên Yomost.
Đặc biệt, các sản phẩm rượu, phô
mai, thực phẩm chế biến của 20
doanh nghiệp châu Âu sẽ được
Tổng cục Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn của Ủy ban châu
Âu tại Bỉ giới thiệu tại Lễ hội ẩm
thực.
Tại gian hàng ẩm thực, khách tham
quan sẽ không thể bỏ qua cơ hội
nếm thử bia PilsnerUrquell
Lễ hội Ẩm thực châu Âu năm 2013 là sự kiện thường
Original –Hoa Viên, các loại rượu
niên lần thứ 8
vang và pho mai của Big C, Metro,
trà lipton thơm mát, café sánh đậm của Nestle cùng nhiều bất ngờ thú vị.
Lễ hội cũng sẽ mang tới những món quà thú vị dành riêng cho trẻ em, với những quà tặng từ
hãng kẹo Perfetti Van Meller, các trò chơi giải trí với lâu đài hơi, nhà bóng, vẽ mặt, khu thực
hành nấu ăn....
Ông Preben Hjorlund, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam chia sẻ: "Lễ hội Ẩm
thực châu Âu từ lâu đã trở thành truyền thống của EuroCham, hưởng ứng tinh thần Ngày châu
Âu tại Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam. Đặc biệt
lễ hội ẩm thực châu Âu, sự kiện thường niên lần thứ 8 năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 15 năm
Phòng Thương mại châu Âu thành lập".
Hải Hà
16. Enjoy at European Food Festival – Hai Quan Online – May 9, 2013

http://www.baohaiquan.vn/pages/tan-huong-niem-vui-tai-le-hoi-am-thuc-chau-au.aspx
Thứ Năm, 09/05/2013 13:28 GMT+7
Tận hưởng niềm vui tại Lễ hội Ẩm thực châu Âu
(HQ Online)- Lễ hội Ẩm thực châu Âu năm 2013 sẽ diễn ra vào ngày 18-5 tại sân vườn Thư viện
Quốc Gia, Hà Nội.
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Lễ hội Ẩm thực châu Âu luôn thu hút nhiều người tham dự. Ảnh internet.
Đây là sự kiện văn hóa lớn được tổ chức hàng năm bởi Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham)
tại Hà Nội hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho người tham dự. Lễ hội Ẩm thực
châu Âu tại Hà Nội đã trở thành một truyền thống của EuroCham trong nhiều năm qua, hưởng
ứng tinh thần kỷ niệm “Ngày châu Âu” tại Việt Nam. Năm nay điều đặc biệt là Lễ hội Ẩm thực
châu Âu cũng đồng thời là lễ kỷ niệm 15 năm thành lập EuroCham với mục tiêu kết nối cộng
đồng Việt Nam.
Lễ hội Ẩm thực châu Âu 2013 sẽ là nơi gia đình và bạn bè cùng tận hưởng niềm vui, thưởng
thức đồ ăn, đồ uống đậm chất châu Âu trong không gian âm nhạc sôi động và các trò chơi, hoạt
động thú vị cho trẻ nhỏ. Với sự tham gia của những nhà hàng, khách sạn 5 sao cao cấp tại Hà
Nội, bạn sẽ có có hội khám phá và trải nghiệm hương vị ẩm thực phong phú của châu Âu với
Cơm thập cẩm Paella, bò Zurichoise với Spatzle, Lasagna kiểu Ý, Spaghetti Bolognese và các
loại bánh mì baguettes và pizza tổng hợp.
Ngoài ra còn có những món ăn hấp dẫn được chuẩn bị từ các bếp trưởng của các khách sạn, nhà
hàng nổi tiếng như Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Sofitel Plaza Hà Nội, Intercontinental
Wesklake Hà Nội, Hà Nội De L’Opera, Melia Hà Nội, Mövenpick Hà Nội, tập đoàn Al Fresco,
nhà hàng Pane e Vino và các nhà hàng khác sẽ làm hài lòng bạn với những gì ngon nhất.
Cũng trong Lễ hội này, công ty Metro Cash & Carry sẽ giới thiệu tới khách tham quan một số
sản phẩm chuyên biệt phục vụ các nhóm khách hàng chuyên nghiệp gồm nhà hàng, khách sạn và
các quán ăn hiện nay. FrieslandCampina Việt Nam sẽ gửi tặng 200 hộp sữa Cô gái Hà Lan 20+
cùng 1200 bánh chanh dây làm từ sữa chua lên men tự nhiên Yomost.
Lễ hội ẩm thực châu Âu năm nay còn được góp phần bằng sự hỗ trợ đặc biệt của Tổng Cục Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn của Ủy ban châu Âu. Tại lễ hội, Tổng Cục Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn sẽ giới thiệu các sản phẩm rượu, phô mai và thực phẩm chế biến của 20 doanh
nghiệp châu Âu.
Lễ hội ẩm thực cũng sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho trẻ em. Sẽ có khu vui chơi dành riêng
cho trẻ với những quà tặng từ hãng kẹo Perfetti Van Meller, các trò chơi giải trí với lâu đài hơi,
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nhà bóng, vẽ mặt, khu thực hành nấu ăn. Bạn còn có thể thử vận may với hai vòng bốc thăm để
có cơ hội trúng thưởng hai vé khứ hồi đi châu Âu, hai vé đi nội địa cùng Vietnam Airlines hay
các kỳ nghỉ cuối tuần tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng, giấy mời thưởng thức dịch vụ tại các
nhà hàng nổi tiếng tại Hà Nội…
Vé Lễ hội ẩm thực được bán tại Văn phòng EuroCham Hà Nội và tại cổng Thư viện Quốc gia
ngày 18-5. Giá vé 290.000 đồng/người, bao gồm 10 coupon cho thức ăn, kem, bia và đồ uống
các loại. Miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi.
Huyền Bảo
17. European Food Festival in Hanoi – Exiciting and Interesting – Tourism Times –
May 10, 2013

http://thoibaodulich.com/5339/news-detail/503250/van-hoa-le-hoi/le-hoi-am-thuc-chau-au-taiha-noi-hap-dan-va-thu-vi.html
LỄ HỘI ẨM THỰC CHÂU ÂU TẠI HÀ NỘI - HẤP DẪN VÀ THÚ VỊ
00:34:49 - 10/05/2013
Lễ hội Ẩm thực châu Âu năm 2013 sẽ diễn ra vào ngày 18-5 tại sân vườn Thư viện Quốc Gia,
Hà Nội.Lễ hội Ẩm thực châu Âu lần thứ 8 sẽ tạo ra sự đa dạng trong ẩm thực và sẽ mang đến
những sản phẩm đã được đăng ký chỉ dẫn địa lý châu Âu để cùng công chúng cảm nhận những
nét đẹp của văn hóa ẩm thực châu Âu.
Đây là sự kiện văn hóa lớn được tổ chức hàng năm bởi Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham)
tại Hà Nội hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho người tham dự. Lễ hội Ẩm thực
châu Âu tại Hà Nội đã trở thành một truyền thống của EuroCham trong nhiều năm qua, hưởng
ứng tinh thần kỷ niệm “Ngày châu Âu” tại Việt Nam. Năm nay điều đặc biệt là Lễ hội Ẩm thực
châu Âu cũng đồng thời là lễ kỷ niệm 15 năm thành lập EuroCham với mục tiêu kết nối cộng
đồng Việt Nam.Đó là khẳng định của Tham tán công sứ, Trưởng bộ phận thương mại và kinh tế,
Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Jean Jacques Bouflet trong cuộc họp giới thiệu
về Lễ hội Ẩm thực châu Âu lần thứ 8 sẽ diễn ra từ 12 giờ đến 21 giờ 30 ngày 18/5, tại sân vườn
Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội.
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Theo đó, người dân Thủ đô sẽ có cơ hội khám phá và trải nghiệm hương vị ẩm thực đa dạng và
độc đáo của châu Âu như cơm thập cẩm Paella, bò Zurichoise với Spatzle, Lasagna kiểu Italy,
Spaghetti Bolognese và các loại bánh mì baguettes, pizza thổng hợp... do đầu bếp đến từ các nhà
hàng, khách sạn 5 sao cao cấp tại Hà Nội thể hiện.Chủ tịch Phòng thương mại châu Âu tại Việt
Nam ông Preben Hjortlund cho biết thêm, sẽ có những món ăn hấp dẫn do đích thân bếp trưởng
của Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Sofitel Plaza Hà Nội, Intercontinental Westlake Hà Nội,
Hà Nội De L’opera, Melia Hà Nội, Movenpick Hà Nội... chế biến giới thiệu đến công chúng.Bên
cạnh những món ăn hấp dẫn, Lễ hội còn có trình diễn ca nhạc, cơ hội bốc thăm trúng thưởng hai
vé khứ hồi đi châu Âu, hai vé đi nội địa cũng như mang đến nhiều thú vị cho trẻ em với khu vui
chơi riêng cùng quà tặng từ hãng kẹo Perfetti Van Leller...“Lễ hội Ẩm thực châu Âu từ lâu đã trở
thành truyền thống của Eurocham hưởng ứng tinh thần kỷ niệm Ngày châu Âu tại Việt Nam
đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam. Nhân dịp này, Phòng
Thương mại châu Âu tại Việt Nam cũng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, hứa hẹn mang một lễ
hội thú vị tới những thành viên của Eurocham, cộng đồng quốc tế và dân cư sinh sống và làm
việc tại Thủ đô,” ông Preben Hjortlund nói.Cũng trong Lễ hội này, công ty Metro Cash & Carry
sẽ giới thiệu tới khách tham quan một số sản phẩm chuyên biệt phục vụ các nhóm khách hàng
chuyên nghiệp gồm nhà hàng, khách sạn và các quán ăn hiện nay. FrieslandCampina Việt Nam
sẽ gửi tặng 200 hộp sữa Cô gái Hà Lan 20+ cùng 1200 bánh chanh dây làm từ sữa chua lên men
tự nhiên Yomost.Lễ hội ẩm thực châu Âu năm nay còn được góp phần bằng sự hỗ trợ đặc biệt
của Tổng Cục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Ủy ban châu Âu. Tại lễ hội, Tổng Cục
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ giới thiệu các sản phẩm rượu, phô mai và thực phẩm
chế biến của 20 doanh nghiệp châu Âu.Lễ hội ẩm thực cũng sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho
trẻ em. Sẽ có khu vui chơi dành riêng cho trẻ với những quà tặng từ hãng kẹo Perfetti Van
Meller, các trò chơi giải trí với lâu đài hơi, nhà bóng, vẽ mặt, khu thực hành nấu ăn. Bạn còn có
thể thử vận may với hai vòng bốc thăm để có cơ hội trúng thưởng hai vé khứ hồi đi châu Âu, hai
vé đi nội địa cùng Vietnam Airlines hay các kỳ nghỉ cuối tuần tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng,
giấy mời thưởng thức dịch vụ tại các nhà hàng nổi tiếng tại Hà Nội…Vé Lễ hội ẩm thực được
bán tại Văn phòng EuroCham Hà Nội và tại cổng Thư viện Quốc gia ngày 18-5. Giá vé 290.000
đồng/người, bao gồm 10 coupon cho thức ăn, kem, bia và đồ uống các loại. Miễn phí cho trẻ em
dưới 10 tuổi.
18. Explore the most interesting thing of Europe in Hanoi

http://vntravellive.com/news/details/id/1949

Trải nghiệm những điều thú vị nhất của châu âu tại Hà Nội
Lễ hội ẩm thực châu Âu, một trong những sự kiện được mong đợi nhất của năm sẽ diễn ra
vào ngày 18/5 tới tại sân vườn Thư viện Quốc gia 31 Tràng Thi. Đây là một sự kiện văn hóa
lớn nhất được tổ chức hàng năm bởi EuroCham tại Hà Nội hứa hẹn sẽ mang lại những trải
nghiệm thú vị cho người tham dự với những món ăn hấp dẫn, màn trình diễn ca nhạc sôi
động, chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn.
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Lễ hội Ẩm thực Châu Âu tại Hà Nội đã trở thành một truyền thống của EuroCham trong nhiều
năm qua, hưởng ứng tinh thần kỷ niệm “Ngầy Châu Âu” tại Việt Nam. Năm nay, điều đặc biệt là
Lễ hội Ẩm thực châu Âu cũng đồng thời là lễ kỷ niệm 15 năm thành lập EuroCham với mục tiêu
kết nối cộng đồng Việt Nam và quốc tế trong không khí lễ hội cùng những trải nghiệm ẩm thực
đa dạng và độc đáo. Như thường lệ, Liên hoan Ẩm thực Châu Âu 2013 sẽ là nơi gia đình và bạn
bè cùng tận hưởng niềm vui, thưởng thức đồ ăn, đồ uống đậm chất châu Âu trong không gian âm
nhạc sôi động và các trò chơi, hoạt động thú vị cho trẻ nhỏ.
Với sự tham gia của những nhà hàng, khách sạn 5 sao cao cấp tại Hà Nội, bạn sẽ có cơ hội khám
phá và trải nghiệm hương vị ẩm thực phong phú của châu Âu…
Nguồn: Tạp chí Travellive
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19. Let’s get the best experiences at the 8th European Food Festival – Thanh tra Viet
Nam – May 8, 2013

http://thanhtravietnam.vn/vi-VN/News/giaitri/2013/05/29862.aspx
Cùng trải nghiệm những điều thú vị nhất tại Lễ hội Ẩm thực châu Âu lần T8
14:3' 8/5/2013
(ThanhtraVietnam) - Lễ hội Ẩm thực châu Âu, một trong những sự kiện được mong đợi
nhất của năm sẽ được diễn ra vào ngày 18/5 tại sân vườn Thư viện Quốc Gia, 31 Tràng
Thi. Đây là một sự kiện văn hóa lớn nhất được tổ chức hàng năm bởi EuroCham tại Hà
Nội hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm thú vị cho người tham dự với những món ăn hấp dẫn,
màn trình diễn ca nhạc sôi động, chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải
thưởng hấp dẫn.
Lễ hội Ẩm thực châu Âu tại Hà Nội đã trở thành một truyền thống của EuroCham trong nhiều
năm qua, hưởng ứng tinh thần kỷ niệm “Ngày châu Âu” tại Việt Nam. Năm nay điều đặc biệt là
Lễ hội Ẩm thực châu Âu cũng đồng thời là lễ kỷ niệm 15 năm thành lập EuroCham với mục tiêu
kết nối cộng đồng Việt Nam và quốc tế trong không khí lễ hội cùng những trải nghiệm ẩm thực
đa dạng và độc đáo. Như thường lệ, Liên hoan Ẩm thực châu Âu 2013 sẽ là nơi gia đình và bạn
bè cùng tận hưởng niềm vui, thưởng thức đồ ăn, đồ uống đậm chất châu Âu trong không gian âm
nhạc sôi động và các trò chơi, hoạt động thú vị cho trẻ nhỏ.
Với sự tham gia của những nhà hàng, khách sạn 5 sao cao cấp tại Hà Nội, bạn sẽ có cơ hội khám
phá và trải nghiệm hương vị ẩm thực phong phú của châu Âu vơi Cơm thập cẩm Paella, Pizza
tổng hợp, Lasagna kiểu Ý...Ngoài ra còn có những món ăn hấp dẫn được chuẩn bị từ các bếp
trưởng của các khách sạn, nhà hàng nổi tiếng, tập đoàn A1 Fresco, nhà hàng Pane e Vino và các
nhà hàng khác sẽ làm hài lòng bạn với những gì ngon nhất. FrieslandCampina Việt Nam sẽ gửi
tặng 1200 hộp sữa Cô gái Hà Lan 20+ cùng 1200 bánh tranh dây…
Sự thành công của Lễ hội Ẩm thực châu Âu năm nay được góp phần bằng sự hỗ trợ đặc biệt của
Tổng Cục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Ủy ban châu Âu. Tại lễ hội, Tổng Cục Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ giới thiệu các sản phẩm rượu, phô mai và thực phẩm chế biến
của 20 doanh nghiệp châu Âu. Ngoài ra, bạn sẽ được gặp gỡ MC đặc biệt và thực sự ngạc nhiên
với không gian âm nhạc cùng các ban nhạc nổi tiếng để ngày cuối tuần của bạn thêm vui nhộn và
thư giãn.
Lễ hội ẩm thực cũng sẽ mang đến điều thú vị cho trẻ em. Sẽ cso khu vui chơi riêng dành cho trẻ
với những quà tằng từ hãng kẹo nổi tiếng Perfetti Van Meller, các trò chơi giải trí với lâu đài hơi,
nhà bóng, vẽ mặt, khu thực hành nấu ăn và nhiều trò vui khác nữa.
Ông Preben Hjorlund, chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam chia sẻ: “Lễ hội Ẩm
thực châu Âu từ lâu đã trở thành truyền thống của EuroCham hướng ứng tinh thần kỷ niệm Ngày
châu Âu tại Việt Nam đồng thời góp phần củng cố quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam. Nhân dịp
này, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam cũng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, hứa hẹn sẽ
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mang tới một lễ hội thú vị những thành viên của EuroCham, cộng đồng quốc tế và cư dân sinh
sống và làm việc tại thủ đô.”
Nhất Anh – Thái Minh
20. Food Festival celebrate 15 years operation of EuroCham in Hanoi – Construction
Newspaper, May 9, 2013

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/le-hoi-am-thuc-ky-niem-15-namthanh-lap-eurocham-tai-ha-noi.html

Lễ hội ẩm thực kỷ niệm 15 năm thành lập EuroCham tại Hà Nội
09/05/2013 15:40

Sáng 8/5, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) họp báo giới thiệu Lễ hội Ẩm thực châu
Âu lần thứ 8. Lễ hội này được tổ chức hằng năm tại Hà Nội hưởng ứng tinh thần kỷ niệm “Ngày châu
Âu” tại Việt Nam. Điểm đặc biệt là Lễ hội năm nay cũng đồng thời là lễ kỷ niệm 15 năm thành lập
EuroCham, với mục tiêu kết nối cộng đồng Việt Nam và quốc tế.

Như thường lệ, Liên hoan Ẩm thực châu Âu 2013 sẽ là nơi gia đình và bạn bè cùng tận hưởng
niềm vui, thưởng thức đồ ăn, đồ uống đậm chất châu Âu trong không gian âm nhạc sôi động và
các trò chơi, hoạt động thú vị cho trẻ nhỏ.
Tại Lễ hội năm nay, Tổng Cục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Ủy ban châu Âu sẽ giới
thiệu các sản phẩm mang hương vị đậm chất châu Âu như: rượu, phô mai và thực phẩm chế biến
của 20 doanh nghiệp châu Âu.
Bên cạnh đó, như thường lệ, sẽ có rất nhiều món ăn được chuẩn bị bởi các bếp trưởng của các
nhà hàng, khách sạnnổi tiếng tại Hà Nội như Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Sofitel Plaza Hà
Nội, Intercontinental Westlake Hà Nội, Mövenpick Hà Nội… Cơm thập cẩm Paella, bò
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Zurichoise với Spatzle, Lasagna kiểu Ý, Spaghetti Bolognese và các bánh mì baguettes và pizza
tổng hợp sẽ đem lại cho các gia đình và bạn bè cơ hội khám phá, trải nghiệm hương vị ẩm thực
phong phú từ châu Âu...
Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham chia sẻ: “Lễ hội Ẩm thực châu Âu từ lâu đã trở thành
truyền thống của EuroCham tại Hà Nội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa châu Âu và Việt
Nam. Lễ hội lần này hứa hẹn sẽ mang tới một lễ hội thú vị tới những thành viên của EuroCham,
cộng đồng quốc tế và cư dân sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội”
Lễ hội sẽ diễn ra tại sân vườn Thư viện Quốc Gia, 31 Tràng Thi, 16h00 đến 21h30 ngày 18/5.
Giá vé 290.000 đ/người và miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi.
Ninh Toàn
21. European Food Festival in Hanoi – Thanh tra – May 10, 2013

http://thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/67328/temidclicked/65/seo/Lien-hoan-Am-thuc-chauAu-tai-Ha-Noi/Default.aspx

Liên hoan Ẩm thực châu Âu tại Hà Nội
Cập nhật lúc: 10:18 10/05/2013
(Thanh tra) - Vào 16 giờ ngày 18/5, tại Thư viện Quốc gia sẽ diễn ra chương trình "Liên
hoan Ẩm thực châu Âu tại Hà Nội". Hãy đến và tham gia để có những trải nghiệm tuyệt
vời về những món ăn, thức uống mang phong cách châu Âu, và còn rất nhiều những điều
hấp dẫn khác.
Năm 2013, hưởng ứng Những ngày châu Âu tại Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 15 năm hoạt động
của EuroCham Việt Nam, liên hoan ẩm thực sẽ diễn ra với quy mô hoành tráng, cùng nhiều
chương trình sống động và các giải thưởng may mắn.
Liên hoan Ẩm thực châu Âu là một nét truyền thống, được tổ chức thường niên bởi EuroCham
trong nhiều năm qua. Đây thực sự là một lễ hội sôi động với những chương trình ẩm thực thú vị.
Với sự tham gia của các nhà hàng và khách sạn danh tiếng tại Hà Nội, mọi người sẽ có cơ hội
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thưởng thức nhiều hương vị ẩm thực nổi tiếng của châu Âu như cơm thập cẩm Paella, bò
Zurichoise với Spatzle, nồi đất pate kiểu Metropale, Lasagan kiểu Ý, Spaghetti bolognese và các
loại pizza tổng hợp.
Không chỉ có vậy, Liên hoan Ẩm thực châu Âu tại Hà Nội còn đem lại cho khách thăm quan
những trải nghiệm tuyệt vời với các màn biểu diễn của các ban nhạc, DJ cùng nhiều trò chơi thú
vị tại khu vui chơi cho trẻ em.
Đây được coi là sự kiện văn hóa xã hội lớn nhất của Những ngày châu Âu tại Việt Nam năm
2013. Một ngày hội quá tuyệt vời với ẩm thực hảo hạng và âm nhạc, trò chơi sôi động.
Nguyễn Thanh
22. The 8th European Food Festival – TCT Online – May 9, 2013

http://tapchithue.com.vn/van-hoa-xa-hoi/158-van-hoa-xa-hoi/2408-le-hoi-ma-thuc-chau-au.html
Lễ hội ẩm thực châu Âu lần thứ 8
Được đăng ngày Thứ năm, 09 Tháng 5 2013 09:42
(TCT online) - Sẽ diễn ra vào ngày 18/5 (từ 12h – 21h) trong khuôn viên Thư viện quốc gia, 31
Tràng Thi, Hà Nội. Đây là sự kiện văn hoá lớn được tổ chức hàng năm bởi Phòng Thương mại
châu Âu tại Việt Nam (Eurocham).

Như thường lệ, Lễ hội ẩm thực châu Âu 2013 sẽ là nơi gia đình và bạn bè cùng tận hưởng niềm
vui, thưởng thức đồ ăn, đồ uống đậm chất châu Âu trong không gian âm nhạc sôi động và các trò
chơi, hoạt động thú vị cho trẻ nhỏ. Lễ hội năm nay có sự tham gia của những nhà hàng, khách
sạn 5 sao cao cấp tại Hà Nội với cơm thập cẩm Paella, Pizza tổng hợp, Lasagna kiểu Ý... Ngoài
ra còn có những món ăn hấp dẫn được chuẩn bị từ các bếp trưởng của các khách sạn, nhà hàng
nổi tiếng, như Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Intercontinental Wesklake Hà Nội, Melia Hà
Nội... chế biến giới thiệu đến công chúng. Tại Lễ hội ẩm thực sẽ có khu vui chơi riêng dành cho
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trẻ với quà tặng từ hãng kẹo nổi tiếng Perfetti Van Meller, các trò chơi giải trí với lâu đài hơi,
nhà bóng, vẽ mặt, khu thực hành nấu ăn.
Vé cho người tham dự được bán tại Văn phòng Eurocham số 1 đường Thanh Niên - Hà Nội và
tại cổng Thư viện quốc gia ngày 18/5/2013. Giá vé 290.000 đồng/người bao gồm 10 coupon cho
thức ăn, kem, bia và đồ uống các loại. Miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi.
Trung Kiên
23. The 8th European Food Festival – New Hanoi online – May 9, 2013

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/589231/le-hoi-am-thuc-chau-au-lan-thu-8
Lễ hội Ẩm thực Châu Âu lần thứ 8
Thứ Năm 07:03 09/05/2013
(HNM) - Sáng 8-5, tại cuộc họp báo, BTC Lễ hội Ẩm thực Châu Âu cho biết, sự kiện nêu
trên sẽ diễn ra vào ngày 18-5, tại sân vườn Thư viện quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi - Hà
Nội).

So với những lần tổ chức trước, lễ hội năm nay có quy mô lớn hơn, với sự tham gia của những
nhà hàng, khách sạn 5 sao tại Hà Nội như Sofitel Legend Metropole, Sofitel Plaza,
Intercontinental Westlake, Melia… Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức hương vị ẩm thực Châu
Âu qua các món ăn tiêu biểu như cơm thập cẩm Pealla, bò Zurichoise với Spatzle, Lasagna kiểu
Italia, pizza tổng hợp… Vé dự lễ hội có giá 290.000 đồng/người, bao gồm 10 coupon cho thức
ăn, kem, bia và đồ uống các loại. BTC miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi.
Thu Trang
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24. European food culture inside Hanoi – Sport Newspaper online, 8 May, 2013

http://thethaovietnam.vn/du-lich/201305/Van-hoa-am-thuc-chau-au-giua-long-Ha-Noi289017/
Văn hóa ẩm thực châu Âu giữa lòng Hà Nội
Cập nhật 08:59, Thứ Tư, 08/05/2013 (GMT+7)
Diễn ra vào lúc 16h ngày 18/5, tại sân vườn Thư viện Quốc gia – 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm,
Hà Nội. Lễ hội ẩm thực châu Âu (EuroCham) là một sự kiện rất được chờ đợi trong khuôn
khổ “Những ngày châu Âu tại Việt Nam” do phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam tổ
chức

Liên hoan ẩm thực Châu Âu là một nét truyền thống được tổ chức thường niên bởi EuroCham
trong nhiều năm qua và đã để lại nhiều dấu ấn về phong cách và văn hóa ẩm thực châu Âu trong
lòng thực khách Việt. Đây là một trong những hoạt động hợp tác truyền thống, thường niên của
EuroCham trong nhiều năm qua, nhằm kết nối cộng đồng các nước châu Âu với Việt Nam.
Năm 2013, hưởng ứng Những ngày Châu Âu tại Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 15 năm hoạt động
của EuroCham Việt Nam, Liên hoan ẩm thực sẽ diễn ra với quy mô hoành tráng cùng nhiều
chương trình sống động và các giải thưởng may mắn.
Với sự tham gia của các nhà hàng và khách sạn danh tiếng tại Hà Nội, đến đây thực khách sẽ
được thưởng thức những món ăn mang hương vị đặc trưng của châu Âu như cơm thập cẩm
Paella, Lasagna kiểu Ý, Spaghetti Bolognese, các loại bánh mỳ baguettes và pizza…. Ngoài
thưởng thức những món ăn độc đáo, khách tham dự sẽ được sống trong không khí âm nhạc với
các ban nhạc, DJ, cũng như các trò chơi vui nhộn tại khu vui chơi dành cho trẻ em trong không
gian châu Âu giữa lòng Hà Nội.
Chi Na (thethaovietnam.vn)
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25. 8th European Food Festival is going to hit Vietnam – VINATAS, May 8, 2013

http://www.nguoitieudung.com.vn/main/?action=News&do=1&id=1932

Sắp diễn ra lễ hội ẩm thực Châu Âu lần thứ 8 tại Việt Nam
Lễ hội Ẩm thực châu Âu, một trong những sự kiện được mong đợi nhất của năm sẽ diễn ra
vào ngày 18 tháng 5 tại sân vườn Thư viện Quốc Gia, 31 Tràng Thi.

Đây là một sự kiện văn hóa lớn nhất được tổ chức hàng năm bởi EuroCham tại Hà Nội.
Lễ hội Ẩm thực châu Âu tại Hà Nội đã trở thành một truyền thống của EuroCham trong nhiều
năm qua, hưởng ứng tinh thần kỷ niệm “Ngày châu Âu” tại Việt Nam. Năm nay điều đặc biệt là
Lễ hội Ẩm thực châu Âu cũng đồng thời là lễ kỷ niệm 15 năm thành lập EuroCham với mục tiêu
kết nối cộng đồng Việt Nam và quốc tế trong không khí lễ hội cùng những trải nghiệm ẩm thực
đa dạng và độc đáo. Như thường lệ, Liên hoan Ẩm thực châu Âu 2013 sẽ là nơi gia đình và bạn
bè cùng tận hưởng niềm vui, thưởng thức đồ ăn, đồ uống đậm chất châu Âu trong không gian âm
nhạc sôi động và các trò chơi, hoạt động thú vị cho trẻ nhỏ.
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Lễ hội ẩm thực cũng sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho trẻ em. Sẽ có khu vui chơi dành riêng
cho trẻ với những quà tặng từ hãng kẹo Perfetti Van Meller, các trò chơi giải trí với lâu đài hơi,
nhà bóng, vẽ mặt, khu thực hành nấu ăn và nhiều trò vui khác nữa.
Ông Preben Hjortlund, chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam chia sẻ: “Lễ hội Ẩm
thực châu Âu từ lâu đã trở thành truyền thống của EuroCham hưởng ứng tinh thần kỷ niệm Ngày
châu Âu tại Việt Nam đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam. Nhân
dịp này, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam cũng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, hứa hẹn
sẽ mang tới một lễ hội thú vị tới những thành viên của EuroCham, cộng đồng quốc tế và cư dân
sinh sống và làm việc tại thủ đô.”
Vé được bán tại Văn phòng EuroCham Hà Nội và tại cổng Thư viện Quốc gia ngày 18/5/2013.
Giá vé chỉ 290.000 đồng/người, bao gồm 10 coupon cho thức ăn, kem, bia và đồ uống các loại.
Miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi.
26. Hanoi to host European Food Festival 2013 – Hanoi Times – May 10,2013

http://hanoitimes.com.vn/newsdetail.asp?NewsId=28175&CatId=19
HN to host European Food Festival 2013
Posted at 14h34, day 10 May, 2013
The Hanoitimes - The European Chamber of Commerce (EuroCham) will combine the best
of European Food and Culture with its landmark 15th Anniversary to present the 8th
European Food Festival in Ha Noi. The 2013 European Food Festival will kick off at the
National Library of Viet Nam in Ha Noi on May 18.

The festival will give local diners the chance to sample diverse European cuisines and enjoy
entertainment for both children and adults.
Well-known chefs from top hotels in Ha Noi, including the Sofitel Legend Metropole, Sofitel
Plaza, Intercontinental Westlake and Movenpick, will present legendary European dishes,
specialties and beverages such as wines, cheeses and processed foods.
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Chairman of the European Chamber of Commerce (EuroCham), Preben Hjorlund, said the event
has become a EuroCham tradition in Ha Noi that contributes to strengthening ties between
Europe and Viet Nam while bringing a fantastic culinary festival to the international
community and local residents of the capital
At the event, the Directorate-General for Agriculture and Rural Development of the European
Commission will present wine, cheese and processed food produced by 20 different European
enterprises.
By Hong Han
27. European Food Fest to hit Hanoi – Vietnam News – May 9, 2013

http://vietnamnews.vn/life-style/239089/european-food-fest-to-hit-ha-noi.html
Updated May, 09 2013 09:24:41
European food fest to hit Ha Noi
HA NOI (VNS)— The 2013 European Food Festival will spice up the capital on May 18.
Live performances, raffles, delicious food and much more will be offered at the National Library
(31 Trang Thi Street).
"This year is a special occasion, as EuroCham is celebrating 15 years of existence in Viet Nam,"
said Preben Hjortlund, chairman of EuroCham, which organises the festival. "That's why we will
make the event more exciting, introducing a variety of unique European culinary experiences to
bring together the international and Vietnamese communities."
Some of Ha Noi's favourite restaurants will prepare a broad variety of European dishes like
paella, beef Zurichoise with spaetzle and lasagna.
Children will enjoy the giant bouncing castle and face painting, while older visitors can observe
cooking demonstrations and performances by DJ JeremiX, Hi Jinks and The Guest.
Tickets are VND 290,000. Entrance is free for children under 10.-VNS
28. European Food Festival – A European atmostphere inside Hanoi – DCSVN Online –
May 18, 2013

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=0&cn_id=522961
Lễ hội ẩm thực châu Âu: Một không gian châu Âu trong lòng Hà Nội
14:45 | 18/05/2012
(ĐCSVN) – Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm “Những ngày châu Âu", ngày
26/5, tại Thư viện Quốc gia (Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ hội ẩm thực châu Âu lần thứ 7. Đây là sự
kiện mang tính xã hội lớn do Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu (EuroCham) tại
Việt Nam tổ chức, góp phần kết nối nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
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Lễ hội năm nay có sự tham gia của các nhà hàng và khách sạn danh tiếng tại Hà Nội. Khách
tham gia sẽ có cơ hội khám phá và thưởng thức nhiều hương vị ẩm thực của châu Âu như cơm
thập cẩm Paella, bò Zurichoise với Spatzle, nồi đất pa-tê kiểu Metropole, Lasagna kiểu Ý,
Spaghetti Bolognese và các loại bánh mì baguettes và pizza tổng hợp.
Bên cạnh đó các đầu bếp tuyệt vời đến từ khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi, Sofitel
Plaza Hanoi, Hilton Hanoi Opera, Melia, Mövenpick Hotel Hanoi, Al Fresco’s Group, Pane e
Vino và My Way sẽ giới thiệu những món ăn ngon, đặc sản của các nước châu Âu. Liên hoan ẩm
thực cũng có sự góp mặt của sản phẩm dầu ôliu Hy Lạp Hanoli, túi xách của nhãn hàng Ipa
Nima.
Phó Chủ tịch EuroCham, Tiến sĩ Andreas Stoffers cho biết: Mục đích của Lễ hội Ẩm thực châu
Âu lần này là giới thiệu về ẩm thực châu Âu tới người dân Việt Nam và tăng cường kết nối văn
hóa giữa Việt Nam và châu Âu, EuroCham và các thành viên muốn mang đến Lễ hội ẩm thực
châu Âu một không gian châu Âu trong lòng Hà Nội với các sản phẩm chất lượng cao theo tiêu
chuẩn châu Âu./.
29. Exciting 8th European Food Festival in Hanoi – Vietnam Plus - May 19, 2013

http://www.vietnamplus.vn/Home/Soi-dong-le-hoi-Am-thuc-chau-Au-lan-thu-8-tai-HaNoi/20135/198076.vnplus
Sôi động lễ hội Ẩm thực châu Âu lần thứ 8 tại Hà Nội
19/05/2013 | 08:25:00
Chiều 18/5, Lễ hội Ẩm thực châu Âu lần thứ 8 tại Việt Nam đã diễn ra tại sân vườn Thư viện
Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội.
Rất đông công chúng Thủ đô và bạn bè quốc tế đã đến khám phá và thưởng thức hương vị ẩm
thực đa dạng và độc đáo của châu Âu như cơm thập cẩm Paella, bò Zurichoise với Spatzle,
Lasagna kiểu Italy, Spaghetti Bolognese và các loại bánh mì baguettes, pizza tổng hợp...
Các món ăn do đầu bếp đến từ các nhà hàng, khách sạn 5 sao cao cấp tại Hà Nội như Sofitel
Legend Metropole Ha Noi, Sofitel Plaza Hà Nội, Intercontinental Westlake Hà Nội, Hà Nội De
L’opera, Melia Hà Nội, Movenpick Hà Nội... thể hiện.
Ban tổ chức cho biết, nhiều sản phẩm giới thiệu trong khuôn khổ lễ hội được đăng ký chỉ dẫn địa
lý châu Âu.
Mặc dù người dân Hà Nội phải trải qua thời tiết cả ngày thứ Bảy nắng nóng, oi bức, cuối ngày
khi đến lễ hội Ẩm thực thì cơn mưa giông bất ngờ ập đến nhưng lượng khách đổ về ngày càng
đông.
Một số hình ảnh tại lễ hội:
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Mưa giông cũng khó làm nản lòng thực khách

Thăn bò đốt rượu brandy của khách sạn Sofitel Legend Metropole Ha Noi "đắt" khách và hết
sớm

Thịt xiên nướng kiểu Tây Ban Nha
29

Một góc Mỹ La Tinh ở Lễ hội

Đa dạng các loại bánh mỳ

30

Khách tây "nhí" tò mò và thích thú với Tò he Việt Nam

Sắc màu Nga qua sự thể hiện của các vũ công Việt Nam
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Thực khách thưởng thức ẩm thực và nghệ thuật
Xuân Mai (Vietnam+)
30. Open 8th European Food Festival – Sport newspaper online, May 19, 2013

http://thethaovietnam.vn/du-lich/201305/Khai-mac-Le-hoi-am-thuc-chau-au-lan-thu-8-301673/

Khai mạc Lễ hội Ẩm thực châu Âu lần thứ 8
Cập nhật 09:20, Chủ Nhật, 19/05/2013 (GMT+7)

Chiều qua 18/5, Lễ hội Ẩm thực châu Âu lần thứ 8 tại Việt Nam đã khai mạc tại sân vườn
Thư viện Quốc gia, 31 Tràng Thi, Hà Nội.
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Sự kiện thường niên này của EuroCham nhằm kỷ niệm “Ngày châu Âu” tại Việt Nam và cũng
diễn ra cùng với lễ kỷ niệm 15 năm thành lập EuroCham.
Năm nay, Lễ hội có sự tham gia của rất nhiều nhà hàng, khách sạn 5 sao cao cấp tại Hà Nội như:
Sofitel Legend Metropole Ha Noi, Sofitel Plaza Hà Nội, Intercontinental Westlake Hà Nội, Hà
Nội De L’opera, Melia Hà Nội, Movenpick Hà Nội... thể hiện.
Trong lễ khai mạc tối qua có rất đông du khách là công chúng thủ đô và bạn bè quốc tế đã đến
khám phá và thưởng thức hương vị ẩm thực đa dạng và độc đáo của châu Âu như cơm thập cẩm
Paella, bò Zurichoise với Spatzle, Lasagna kiểu Ý, Spaghetti Bolognese và các loại bánh mì
baguettes và pizza tổng hợp
Ban tổ chức cho biết, nhiều sản phẩm giới thiệu trong khuôn khổ lễ hội được đăng ký chỉ dẫn địa
lý châu Âu.
Chi Na (thnethaovietnam.v)
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