
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 06 NĂM 2016 

 
VĂN HÓA XÃ HỘI 

 
 01.  30 món ăn ngày thường .Tập 1 / Nguyễn Thị Phụng. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2015. _ 63tr ;21cm 

  
 
 
 
 

Số phân loại : 641.8  
Số ĐKCB : 00000017681, 00000017682 
 

 02.  30 thực đơn ăn chay bổ dưỡng / Tuệ Thiện. _ H : Phụ nữ, 2015. _ 151tr ;21cm 
      Tóm tắt: Khoa học đã chứng minh ăn chay là phương pháp dưỡng sinh tự nhiên 
nhằm giữ gìn sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả. Nhưng nếu ăn chay không 
đúng cách, chỉ cần ăn hoài vài món sẽ làm cơ thể bị thiếu chất dẫn đến suy nhược.30 
thực đơn ăn chay bổ dưỡng gồm các món chay đa dạng các loại nguyên liệu, dễ chế 
biến, phù hợp với bữa cơm hàng ngày, hy vọng giúp các bạn dễ dàng lựa chọn món ăn  
khi vào bếp. 

Số phân loại : 641.5636  
Số ĐKCB : 00000017693, 00000017694 
 

 03.  60 lễ hội truyền thống Việt Nam / Thạch Phương, Lê Trung Vũ. _ Tp.HCM : Tổng hợp 
TPHCM, 2015. _ 432tr ;24cm 
     Tóm tắt: Cuốn sách 60 lễ hội truyền thống Việt Nam là công trình miêu tả khá toàn diện và có hệ 
thống 6 lễ hội truyền thống tiêu biểu ở các địa phương, của các dân tộc trên cả nước.  ngoài phần lễ 
hội, cuốn sách còn có thêm phần câu ca trong hội hè và phần viết về các trò diễn, trò chơi, cuộc thi tài 
trong lễ hội nhằm miêu tả cụ thể, chi tiết hơn bộ phận cấu thành không thể thiếu của lễ hội; đồng thời 
thông qua đó người đọc một lần nữa có cái nhìn hệ thống lại những trò diễn trong dân gian giữa các 
vùng miền trên cả nước. 
Số phân loại: 394.269597  
Số ĐKCB : 00000017529, 00000017702, 00000017703 
 

 04.  70 món đặc sản gia cầm / Cẩm Tuyết. _ H : Hồng Đức, 2015. _ 142tr ;21cm 
  
 
 
 
 
 
 



 

Trang 2 

Số phân loại: 641.665  
Số ĐKCB : 00000017695, 00000017696 
 
 05.  70 món đặc sản từ thịt heo, bò / Cẩm Tuyết. _ H : Hồng Đức, 2015. _ 153tr ;21cm 

     
Tóm tắt: Hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu và phương pháp chế biến các món chiên, 
hấp, nấu từ thịt bò, thịt heo, thịt dê, thịt thỏ 
 
 
 

Số phân loại : 641.8 - 2  
Số ĐKCB : 00000017684, 00000017685 
 

 06.  72 món ăn chế biến từ cá / Nguyễn Trúc Chi. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2015. _ 96tr ;18cm 
     Tóm tắt: Cuốn sách "72 món ăn chế biến từ cá" của tác giả Nguyễn Trúc Chi giới 

thiệu và hướng dẫn 72 món ăn chế biến từ cá. Bên cạnh đó, tác giả sẽ giúp các bạn: 
Những điểm cần lưu ý khi chọn mua cá, Những điểm cần lưu ý khi sơ chế cá, 
Những điểm cần lưu ý khi chế biến cá... 

 
 
Số phân loại : 641.692  
Số ĐKCB : 00000017700, 00000017701 
 

 07.  72 món ăn chế biến từ thịt bò / Nguyễn Trúc Chi. _ Tp.HCM : Tổng hợp, 2015. _ 96tr ;21cm 
     
 Tóm tắt: Hướng dẫn cách chế biến 72 món ăn từ thịt bò: bò long đất, bò tái chanh,  

bò nướng chanh, bò cuốn mỡ chài... 
 
 
 
Số phân loại : 641.66213  
Số ĐKCB : 00000017686 
 

 08.  Các món ăn chơi / Cẩm Tuyết. _ H : Hồng Đức, 2015. _ 63tr ;21cm 
  
 
 
 
 

Số phân loại : 641.8  
Số ĐKCB : 00000017691, 00000017692 
 

 09.  Các món bánh dân dã 3 miền / Triệu Thị Chơi. _ Tp.HCM : Phụ nữ, 2016. _ 157tr ;21cm 
      
Tóm tắt: Hướng dẫn cách chuẩn bị nguyên liệu và cách chế biến các món bánh dân dã 
3 miền như bánh bà lai hoa hồng, bánh bèo ngọt, bánh bèo nhân tôm thịt... 
  
 



 

Trang 3 

Số phân loại : 641.84 
Số ĐKCB : 00000017689, 00000017690 
 
 

 10.  Cách pha chế các món chấm / Đỗ Kim Trung. _ Tp.HCM : Phụ nữ, 2016. _ 151tr ;21cm 
     Tóm tắt: Món chấm là sản phẩm được chế biến dùng để ăn kèm hay trộn lẫn 
với thức ăn giúp tăng thêm hương vị món ăn. Món chấm được chia làm 2 dạng: 
Dạng lỏng được chế biến từ các loại nước mắm, nước tương...Dạng khô được chế 
biến từ đậu phộng, mè, muối...Với các loại mắm, muối, đậu..., nếu người làm bếp 
khéo léo sẽ pha chế ra nhiều món chấm với màu sắc, hương vị, độ đậm nhạt khác 
nhau, làm món ăn ngon hơn. Món chấm rất quan trọng trong bữa ăn vì ngoài việc 
cung cấp thêm một số chất dinh dưỡng, tạo hương vị đặc trưng cho món ăn còn 
thể hiện đặc điểm ăn uống của từng vùng miền khắp đất nước. Cuốn sách "Cách 
Pha Chế Các Món Chấm" xin giới thiệu đến các bạn đọc những món chấm của ba 
miền Bắc, Trung, Nam. 

Số phân loại : 641.809597  
 

Số ĐKCB : 00000017687, 00000017688 
 

 11.  Món ăn hàng ngày / Nguyễn Doãn Cẩm Vân. _ Tp.HCM : Phụ Nữ, 2014. _ 63tr 
  
 
 
 
 
 

Số phân loại : 641.8  
Số ĐKCB : 00000017683, 00000017697 
 
 12.  Mứt Việt - Vị ngọt tết xưa / Hồ Đắc Thiếu Anh, Nguyễn Hồ Tiếu Anh. _ H : Phụ nữ, 2015. _ 
128tr ;23cm 

  Tóm tắt: Mứt Việt - Vị Ngọt Tết Xưa với 21 món mứt là đại diện ngọt ngào hương 
xuân của những trái, củ, hạt rất đặc trưng của ba miền đất nước. Từ miếng mứt bí ngọt 
lịm giòn giòn, miếng mứt gừng cay nồng ấm áp, miếng mứt me có vị chua chua dịu dịu, 
mứt đậu ngự bùi bùi thơm thơm, mứt nghệ mật ong không chỉ làm đậm đà thêm câu 
chuyện đầu xuân mà còn là vị thuốc tốt cho dạ dày… Mỗi món mứt đi liền với một câu 
chuyện, một nét văn hoá mộc mạc mà chan chứa ân tình. 

Số phân loại : 641.852  
Số ĐKCB : 00000017677, 00000017678 
 
13.  Ngẫu hứng nướng / Phan Thắng Thái Hòa. _ H : Phụ Nữ, 2015. _ 164tr ;23cm 

     Tóm tắt: “Ngẫu hứng” là một cảm xúc vô hình nhưng rất đỗi quan trọng, đặc biệt 
là với một đầu bếp không chuyên như Thái Hòa. Đó là cảm xúc bất chợt tuôn trào 
nhưng rất thật, rất mãnh liệt khi ta muốn tìm kiếm cái gì đó mới mẻ, tuyệt vời. Trong 
hành trình theo đuổi thú vui ẩm thực, tìm kiếm những công thức nấu ăn, ngẫu hứng  
là chất xúc tác chính giúp chị tạo nên những món ăn “Đẹp”, “Ngon” và “Mới”. 
 

Số phân loại : 641.71  



 

Trang 4 

Số ĐKCB : 00000017675, 00000017676 
 

 14.  Ngẫu hứng nướng / Phan Thắng Thái Hòa. _ H : Phụ Nữ, 2015. _ 164tr ;23cm 
      Tóm tắt: “Ngẫu hứng” là một cảm xúc vô hình nhưng rất đỗi quan trọng, đặc 
biệt là với một đầu bếp không chuyên như Thái Hòa. Đó là cảm xúc bất chợt tuôn 
trào nhưng rất thật, rất mãnh liệt khi ta muốn tìm kiếm cái gì đó mới mẻ, tuyệt vời. 
Trong hành trình theo đuổi thú vui ẩm thực, tìm kiếm những công thức nấu ăn, ngẫu 
hứng là chất xúc tác chính giúp chị tạo nên những món ăn “Đẹp”, “Ngon” và “Mới”. 
 

Số phân loại : 641.71  
Số ĐKCB : 00000017673, 00000017674 

 
 15.  Phân hóa vùng và phân vùng văn hóa ở việt nam / Ngô Đức Thịnh. _ Tái bản lần thứ 3. _ H : 
Khoa học xã hội, 2015. _ 471tr ;24cm 

      
 Tóm tắt: Tài liệu gồm 3 phần. Phần 1:  các lý thuyết và khuynh hướng nghiên cứu, 
Phần 2: Phác thảo phân vùng và một số vùng văn hóa ở Việt Nam , Phần 3: Đặc trưng  
vùng trong một số hiện tượng văn hóa. 
 
 

Số phân loại : 306.09597  
Số ĐKCB : 00000017679, 00000017680 
 

 16.  Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam / Lương Thị Thoa, 
Đinh Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Kiều Trang....[Và những người khác]. _ H : Chính trị Quốc Gia - Sự 
thật, 2015. _ 212tr ;21cm 

      Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc nhận thức đúng đắn về tín ngưỡng nói chung, về 
thờ cúng tổ tiên nói riêng, góp phần làm lành mạnh các hoạt động tín ngưỡng và các 
giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, góp phần đưa đất nước phát triển ngày càng 
bền vững.Tài liệu gồm hai chương: Chương 1: Nguồn gốc hình thành và các loại hình 
tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, Chương 2: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở một số quốc gia 
trên thế giới và Việt Nam. 

Số phân loại : 398.41  
Số ĐKCB : 00000017698, 00000017699 
 

 


