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Tóm tắt:
rong những năm gần đây, cụ thể là từ năm 2010 đến nay, tại khu vực trung
tâm quận 1, quận 3 một số nhà hàng Nhật đã phát triển, mặc dù chưa tập
trung và mang một màu sắc nổi bật, riêng biệt như các khu Chinatown ở quận
5 hay khu Hàn Quốc ở phố Hưng Gia – Phú Mỹ Hưng ở quận 7 nhưng điều đó cũng
đã tạo nên cảnh quan ngôn ngữ mới lạ, thu hút sự quan tâm của người dân TP.HCM về
nhiều mặt, cụ thể như việc sinh sống của cộng đồng người Nhật tại TP.HCM dẫn theo
các cách sinh hoạt cộng đồng, ứng xử với môi trường xã hội của họ cũng dần dần giao
lưu với nếp sống của người VN trong cùng khu vực và môi trường tự nhiên nơi họ sinh
sống, đặc biệt là cách ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Cùng với sự có mặt và sinh sống
của một số lượng người dân Nhật tại TP.HCM, các nhà hàng Nhật phát triển ngày càng
nhiều tạo nên một khu ẩm thực độc đáo với cảnh quan Nhật rất thú vị tại khu vực đường
Lê Thánh Tôn Quận 1, đường Trương Định Quận 3 hay một số khu trung tâm thương
mại thuần Nhật như Takashimaya
Từ khóa: Văn hóa ẩm thực, ẩm thực Nhật, di sản văn hóa phi vật thể, khu vực
TP.HCM, văn hóa quốc tế...
Abstract:
In recent years, particularly from 2010 to the present, in the central area of District
1, District 3, a number of Japanese restaurants have developed, although they have
not focused and brought a distinctive, distinctive color. such as Chinatowns in District
5 or Korea in Hung Gia Street - Phu My Hung in District 7 but that has also created a
new linguistic landscape, attracting the attention of Ho Chi Minh people about In many
aspects, such as the living of the Japanese community in Ho Chi Minh City, following
the ways of community activities, their social environment also gradually communicates
with the lifestyle of Vietnamese people. in the same area and the natural environment in
which they live, especially the way of daily living. Along with the presence and living of a
number of Japanese people in Ho Chi Minh City, Japanese restaurants are increasingly
developing to create a unique cuisine area with interesting Japanese landscape.
Keywords: Culinary culture, Japanese cuisine, intangible cultural heritage, Ho
Chi Minh City area, international culture...
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