
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
Khám phá những hương vị từ khắp nơi trên thế giới, theo cách địa 

phương: Thành Phố Brampton ra mắt Hướng Dẫn Ẩm Thực Brampton 
 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 1 tháng 3 năm 2021) - Lấy cảm hứng toàn cầu và bắt nguồn từ địa 
phương, Hướng Dẫn Ẩm Thực Brampton hiện đã có bản trực tuyến!  
 
Hướng Dẫn Ẩm Thực Brampton giới thiệu 54 nhà hàng và khu chợ, đồng thời nêu bật các Địa Điểm 
Ăn Ngon Nhất của thành phố, Các Món Ăn Ưa Thích Của Đầu Bếp địa phương, Chuyến Tham Quan 
Khám Phá Burger tại Brampton và các đề xuất từ những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực 
tại địa phương, bao gồm: 

• Andria Barrett, diễn giả về sức khỏe và dinh dưỡng 
• Suresh Doss, nhà văn chuyên viết về đồ ăn và thức uống của CBC 
• Eden Hagos, nhà sáng lập BLACK FOODIE, một nền tảng thực phẩm trực tuyến 
• Royce Li, cựu Đầu Bếp Bánh Ngọt Team Canada và giáo viên trung học phổ thông tại 

Hội Đồng Học Khu Peel 
• Rick Matharu, người chiến thắng chương trình ‘Recipe to Riches’, đầu bếp, chủ nhà 

hàng Rick’s Good Eats 
• Kiefer Nazareth, nhà tiếp thị kỹ thuật số và người sáng lập của Mr. Social Eats  
• Haviah Mighty, nghệ sĩ đoạt giải Polaris Music 
• Kiran Rai, diễn viên và giám đốc sáng tạo 
• Jason Rosso, đầu bếp kiêm chủ nhà hàng J. Red & Co. 

 
Để biết thêm thông tin về Hướng Dẫn Ẩm Thực Brampton, hãy nhấp vào đây. 
 
Trích dẫn 
 
“Là một trong những cộng đồng đa dạng nhất của Canada, Thành Phố Brampton mang đến trải 
nghiệm ẩm thực độc đáo, đậm đà hương vị đích thực với những hương vị từ khắp nơi trên thế giới. 
Hãy xem hướng dẫn mới của chúng tôi và khám phá một nền ẩm thực quốc tế, đồng thời hỗ trợ các 
doanh nghiệp độc lập một cách an toàn.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Nhiều người Canada thế hệ đầu tiên lớn lên với những bữa ăn được nấu tại gia đình, khi cha mẹ khao 
khát hương vị quê nhà, bên cạnh những hương vị mới mẻ xung quanh họ. Các đầu bếp nổi tiếng đã 
lấy cảm hứng từ sự kết hợp của các hương vị và điều này đã được thể hiện trong các món ăn kết hợp 
tuyệt vời có sẵn tại thành phố của chúng ta.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, 
Thành Phố Brampton 

 
“Dân số đa dạng của Brampton tự hào chia sẻ những hương vị độc đáo của họ từ khắp nơi trên thế 
giới. Brampton là ngôi nhà của nhiều đầu bếp tài năng, dựa trên nguồn gốc văn hóa của họ, để tạo ra 
các món ăn sáng tạo. Khám phá hướng dẫn của chúng tôi và bạn có thể sẽ tìm thấy địa điểm ăn uống 
yêu thích mới của mình tại địa phương!” 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Công Ty, 
Thành Phố Brampton 

 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx


 

 

“Brampton là một Bức Tranh Khảm và là nơi có dân số lớn thứ chín của Canada với hơn 700.000 
người, những người đã tạo nên cộng đồng sôi động của chúng tôi. Sự đa dạng này được phản ánh 
trong các món ăn có trên khắp Thành Phố và chúng tôi rất vui mừng được cung cấp hướng dẫn mới 
này giúp cho cư dân của chúng tôi khám phá những hương vị trên thế giới đồng thời hỗ trợ địa 
phương.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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