
Cooking with

FRENCH CHEESE MAKER IN VIETNAM

Cùng vào bếp với Maison Béjo





Tomme Béjo is the first cheese crafted by Maison 
Béjo. The semi-hard cheese is aged for 2 months and 
made with Vietnamese fresh milk in order to propose 

a unique taste and aroma of the local soil. Tomme Béjo 
has a frank and buttery taste and can be enjoyed fresh 

or melted. 

Tomme Béjo là phô mai đầu tiên được sáng tạo bởi 
Maison Béjo. Đây là loại phô mai có độ cứng vừa, lên 
men 2 tháng và được sản xuất theo phương pháp thủ 

công truyền thống của Pháp từ nguồn sữa bò tươi chọn 
lọc của Việt Nam. Tomme Béjo có vị bơ ngậy và độc 

đáo riêng có của nguồn sữa địa phương, có thể ăn ngay 
hoặc làm nóng tạo thành phô mai tan chảy.

Phô mai
Tomme Béjo



Bánh kẹp Croque-Monsieur
Tomme Béjo



INGREDIENTS (for 1 portion) 
Nguyên liệu (cho 1 phần)
• 2 slices of bread/ 2 lát bánh mì
• 1 slice of ham/ 1 miếng thịt nguội
• 3 tbsp. of crème fraîche Maison Béjo/ 3 thìa canh 

kem tươi Maison Béjo
• 80g of Tomme Béjo/ 80g phô mai Tomme Béjo
• Parsley/ Mùi tây
• Salt & Pepper/ Muối và tiêu

PREPARATION (15-20 mins)
Cách làm (15-20 phút)
1. Preheat the oven at 180°C/ Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 
180°C. 
2. Cut 3 slices of Tomme Béjo of 3-4mm and dice about 30g 
of Tomme Béjo/ Cắt 3 miếng phô mai Tomme Béjo dày khoảng 
3-4mm và thái nhỏ khoảng 30g phô mai.
3. Mix 2 table spoons of crème fraîche with salt, pepper and 
the diced Tomme Béjo/ Trộn 2 thìa canh kem tươi với muối, 
tiêu và phần phô mai thái nhỏ.
4. Spread a half of the above mixture on a slice of bread, 
then place ham and the slices of Tomme Béjo above/ Phết 
hỗn hợp kem lên 1 lát bánh mì, sau đó để thịt nguội và các lát 
phô mai lên trên.
5. Place the other slice of bread on top and cover it with 
your mixture of crème fraîche and Tomme Béjo/ Đặt miếng 
bánh mì còn lại lên, rưới nốt phần còn lại của hỗn hợp kem tươi 
lên trên bánh.
6. Bake the croque-monsieur for 8 min at 180°C and 3 min 
at 220°C until golden/ Nướng bánh trong 8 phút ở 180°C  và 3 
phút ở 220°C  tới khi có màu nâu vàng.  
7. Sparkle the croque-monsieur with parsley and serve it 
with a salad on the side/ Rắc chút mùi tây lên bánh và thưởng 
thức cùng salad. 





Caprette de Ba Vi is a unique goat cheese crafted 
by Maison Béjo. It is produced with Vietnamese 

fresh goat’s milk from the mountain of Ba Vi. Aged 
for a minimum of 15 days, Caprette de Ba Vi ofers a 

sophisticated and signature taste of goat milk, with a 
soft and velvety white rind and creamy texture inside.

Caprette de Ba Vì là phô mai dê đặc biệt được sản xuất 
theo phương pháp thủ công của Pháp bởi Maison Béjo. 
Mỗi khoanh phô mai 90 gram được làm từ sữa dê tươi 
của vùng núi Ba Vì và lên men trong tối thiểu 15 ngày. 

Caprette có lớp vỏ nhung trắng, kết cấu bên trong mềm 
và vị phô mai dê đặc trưng và độc đáo.

Phô mai
Caprette de Ba Vi



Spinach & Caprette de Ba Vi fettuccine
Mỳ ý phô mai dê & cải bó xôi



INGREDIENTS (for 2 persons) 
Nguyên liệu (cho 2 người)
• 60g of Caprette de Ba Vi/ 60g phô mai Caprette de  

Ba Vi
• 200g of fettuccine/ 200g mỳ fettuccine
• 300g of fresh spinach/ 300g rau cải bó xôi
• 2-3 cloves of garlic/ 2-3 tép tỏi
• 1 lime/ 1 quả chanh
• Salt & Pepper/ Muối và tiêu

PREPARATION (20 mins)
Cách làm (20 phút)
1. Boil a pot of water/ Đun một nồi nước để nấu mỳ.
2. Dice the Caprette de Ba Vi in small cubes, wash the 
spinach, peel and mince the garlic clove/ Thái nhỏ phô 
mai Caprette de Ba Vi, rửa rau cải bó xôi, bóc vỏ và băm 
nhỏ tỏi.
3. When the water is boiled, put the fettuccine in with 
some salt and follow the cooking time on the pasta 
pack/ Khi nước sôi, that mỳ vào với chút muối và nấu trong 
khoảng thời gian theo chỉ dẫn trên bao bì.
4. Drizzle the pan with olive oil and heat it up to 
medium heat, add the minced garlic until fragrant and 
then the spinach. Add salt and pepper/ Đặt chảo lên bếp 
ở lửa vừa, cho dầu oliu, tỏi băm tới khi dậy mùi thì cho rau 
cải bó xôi cắt khúc vào và thêm muối tiêu vừa ăn.
5. Once the spinach is almost cooked, add in the 
fettuccine and the diced Caprette de Ba Vi. Stir gently 
to melt the cheese and add 1-2 tbsp. of the pasta water/ 
Khi rau cải bó xôi gần chín, cho mỳ vào chảo cùng với phô 
mai. Nhẹ nhàng trộn đều mỳ với phô mai cho hòa quyện và 
có thể thêm 1-2 thìa nước nấu mỳ.
6. Once everything is well mixed, squeeze a few drops 
of lime and serve/ Khi mỳ và phô mai quyện đều, vắt chút 
nước chanh lên mỳ và thưởng thức.





Black Pepper Tomme Béjo is a semi-hard cheese aged 
for 2 months spiced up with black pepper from Quang 

Tri province. The Black Pepper Tomme Béjo has a 
frank,buttery taste and a woody aroma with gentle 

flavour of peper.

Tomme Béjo hạt tiêu đen là phiên bản đặc biệt của phô 
mai Tomme Béjo, được lên men 2 tháng và được sản 

xuất theo phương pháp thủ công truyền thống của Pháp 
từ nguồn sữa bò tươi chọn lọc của Việt Nam. Tomme 

Béjo hạt tiêu có vị bơ ngậy, được kết hợp hài hòa với mùi 
thơm đặc trưng của hạt tiêu Quảng Trị mà không hề cay 

nồng, là hương vị phô mai rất đáng để thử.

Phô mai Black Pepper 
Tomme Béjo hạt tiêu đen



Fondue of Black Pepper Tomme Béjo
Lẩu phô mai với Tomme Béjo tiêu đen



• 400g of Black Pepper Tomme Béjo/ 400g phô mai 
Tomme Béjo hạt tiêu đen

• 120ml of white wine/ 120ml rượu vang trắng
• 1-2 cloves of garlic/ 1-2 tép tỏi
• 250g of bread/ 250g bánh mì

1. Press or cut garlic into 2 and rub the pot. Then, pour 
60ml of white wine in/ Chà tép tỏi đã đập dập hoặc cắt 
đôi lên lòng nồi và cho vào nồi 60ml rượu vang trắng.
2. Warm the white wine in high heat while dicing the 
Black Pepper Tomme Béjo into small pieces/ Làm nóng 
rượu ở nhiệt độ cao và thái nhỏ phô mai. 
3. Low down the temperature of the pot to medium 
heat and start adding the cubes of cheese a bit by a 
bit while continuously stirring/ Khi rượu sôi, hạ thấp lửa 
xuống nhiệt độ vừa, cho phô mai vào và khuấy đều.
4. Slowly add more white wine in until all is melted and 
stringy/ Từ từ thêm nốt phần rượu còn lại vào nồi, khuấy 
đều tới khi phô mai hoàn toàn tan chảy và có thể kéo sợi.
5. Move the pot to a hot plate to serve on dining table,  
and keep at low to medium heat/ Chuyển nồi qua bếp 
nóng để phục vụ trên bàn ăn và luôn giữ ở nhiệt độ thấp 
đến vừa. 
6. Dip bread in the cheese and enjoy with a side salad. 
Regularly stir the cheese for a smooth mixture/ Nhúng 
bánh mỳ vào phô mai và thưởng thức với salad. Thường 
xuyên khuấy đều phô mai. 

INGREDIENTS (for 1 portion) 
Nguyên liệu (cho 1 phần)

PREPARATION (15-20 mins)
Cách làm (15-20 phút)





Sen Tuyết is a fresh goat cheese made of Ba Vi’s fresh 
milk  and coated with lotus seeds. The local name 
represents the harmony of its two components – 

“sen”, lotus in Vietnamese and “tuyết”, meaning snow, 
derived from the pure white colour and soft texture. 
This fresh cheese offers a light and gentle taste that 

fits perfectly for a cheese platter, bread spread or in a 
salad.

Sen Tuyết là sản phẩm tinh hoa của Maison Béjo, được 
làm từ sữa dê Ba Vì và bọc ngoài lớp vỏ sen sấy thơm 
bùi. Tên gọi của phô mai với chữ ‘sen’- là hạt sen và 
‘tuyết’ - chỉ màu trắng ngần tinh khôi và kết cấu của 

phô mai. Phô mai Sen Tuyết có vị thanh nhẹ, dễ ăn, phù 
hợp với các món salad, phết bánh mỳ hoặc trên khay 

phô mai.

Phô mai Sen Tuyết



Salmon & fresh goat cheese sandwich
Bánh kẹp cá hồi & phô mai dê tươi



• 60g of fresh goat cheese Sen Tuyet/ 60g phô mai dê 
tươi Sen Tuyết

• 2-3 slices of smoked salmon/ 2-3 lát cá hồi xông khói
• Salad leaves and herbs/ Xà lách, rau thơm
• 1/4 of an avocado/ 1/4 quả bơ
• 1 lime/ 1 quả chanh
• Bread of your choice/ Bánh mì tùy chọn

1. Gently grill the bread in the oven/ Nướng bánh mì 
trong lò.
2. Slice the avocado into thin clices and squeeze some 
lime juice on top/ Cắt quả bơ thành các lát mỏng và vắt 
chanh để tránh bị thâm. 
3. Spread some Sen Tuyet on your bread and top it up 
with some shredded smoked salmon/ Phết đều phô mai 
Sen Tuyết lên bánh mì và đặt cá hồi xông khói lên trên.
4. Place the avocado on the salmon, add salt and 
pepper if desired/ Xếp các lát bơ lên cá hồi, thêm muối và 
tiêu theo khẩu vị.
4. Top up with some salad leaves or herbs of your 
choice and enjoy/ Thêm xà lách, rau thơm và thưởng 
thức.

INGREDIENTS (for 1 portion) 
Nguyên liệu (cho 1 phần)

PREPARATION (10 mins)
Cách làm (10 phút)





The crème fraîche from Maison Béjo is entirely made 
with Vietnamese cow’s milk. This thick crème fraîche 

follows a traditional french process. We slowly 
maturates the cream for more than 24h, leaving some 
time for our ferments to develop the signature taste of 

our crème fraîche.

Kem tươi creme fraiche của Maison Béjo được làm hoàn 
toàn từ sữa bò tươi Việt Nam. Đây là loại kem béo 

dùng trong nấu ăn và làm bánh, được làm theo phương 
pháp truyền thống của Pháp, lên men trong hơn 24 giờ 

để tạo hương vị thơm ngậy.

Kem tươi Crème Fraîche



Bánh Pizza Flammekueche



• 125g of all purpose flour/ 125g bột mỳ đa dụng
• 30ml of oil/ 30ml dầu ăn
• 50ml of lukewarm water/ 50ml nước ấm
• 100g of bacon or ham / 100g thịt nguội hoặc thịt 

xông khói
• 3-4 tbsp. of Maison Béjo’s crème fraîche/ 3-4 thìa 

canh kem tươi Maison Béjo
• 1/2 onion/ 1/2 củ hành tây 
• Salt & pepper/ Muối và tiêu

1. Preheat the oven at 250°C/ Làm nóng lò nướng ở 250°C.
2.Gradually add the oil, water and a pinch of salt in the 
flour in a big bowl/ Cho bột mỳ và chút muối vào tô lớn, 
sau đó cho từ từ dầu ăn và nước ấm vào và trộn đều.
3. Once combined, place the dough into a flat surface 
and start kneading until smooth and homogeneous. 
Then roll the dough out into 2-3mm thick piece and 
place in a tray with baking paper/ Khi hỗn hợp bột kết 
dính, lấy bột ra khay và nhào bằng tay. Có thể rải thêm bột 
mỳ vào hỗn hợp khi nhào để bớt dính. Sau đó, cán mỏng bột 
thành miếng với độ dày chỉ 2-3mm và đặt lên khay nướng.
4. Mix the crème fraîche with salt and pepper and spread 
it on your dough/ Trộn kem tươi với muối và tiêu, sau đó 
phết đều lên bánh.
5. Slice thinly the bacon and onion and place it on the 
dough/ Rải đều thịt nguội/thịt xông khói và hành tây thái lát 
mỏng lên bánh.
6. Place the tray in the oven and bake at 250°C for 7-8 
minutes or until the dough is crunchy and golden brown/ 
Nướng bánh trong lò khoảng 7-8 phút ở 250°C hoặc cho tới 
khi bánh giòn và có màu nâu vàng.

INGREDIENTS (for 2 persons) 
Nguyên liệu (cho 2 người)

PREPARATION (30 mins)
Cách làm (30 phút)



www.maisonbejo.com
facebook.com/maisonbejo

Find more recipes on:
Tìm hiểu thêm về Maison Béjo và 

các công thức nấu ăn:


