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Sách nấu ăn của các học sinh thu hút các người nổi 
tiếng, quyên góp tiền để cứu các con tinh tinh (con 
vượn) 

Mười bốn người bạn gặp nhau khi là học sinh tại Trường Beverly Cleary đã biên soạn một quyển 
sách nấu ăn chay đang thu hút nhiều sự chú ý vì một vài lý do. Một là, nó phục vụ như là một 
việc gây quỹ để giúp đỡ các con tinh tinh mồ côi; một lý do khác, nhiều người nổi tiếng đã đóng 
góp công thức nấu ăn, bao gồm cả cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama. 

Các thanh thiếu niên bắt đầu công việc cứu con tinh tinh "Saving Pan" khi là học sinh lớp sáu và 
kết thúc năm ngoái khi là học sinh lớp tám, làm việc vào mỗi tối Thứ Sáu trong ba năm. Họ đã 
viết thơ cho những người nổi tiếng mời đóng góp các công thức nấu ăn và nhận được phản hồi 
không những của Bà Obama, mà còn từ các đầu bếp nổi tiếng như Michael Pollan, Thomas 
Keller và Alain Passard. 

Ấn bản đầu tiên của cuốn sách này đã nhanh chóng được bán ra, quyên góp được $4,000 cho 
Trung tâm Jane Goodall Institute's Tchimpounga Chimpanzee Rehabilitation Center ở  nước 
Republic of Congo. Trung tâm nuôi các con tinh tinh mồ côi vì cha mẹ đã bị giết và bán trên thị 
trường chợ đen. 

Các học sinh này, bây giờ là học sinh trung học, tên là Hanna Stokes, Charlotte Stoeger, Talia 
Baskin, Willa Gagnon, Maya Rashid, Lily Buckenmeyer, Brooke Abbruzzese, Rudy Cooper-Karl, 
Emma Francioch, Maeve Larco, McKenzie Tell, Willa Gagnon, McKenzie Caldicott, Matisse Nash 
và Martha Bulkeley. 

Cuốn sách đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông, với những câu chuyện trong báo 
Portland Tribune và Portland Business Journal,  và mô tả trên đài truyền hình KPTV and KOIN. 

 

https://portlandtribune.com/pt/11-features/383336-269105-saving-chimps-one-recipe-at-a-time
https://www.bizjournals.com/portland/news/2017/12/13/5-things-to-know-for-wednesday-including-the-best.html
http://www.kptv.com/story/37196222/local-students-work-with-jane-goodall-to-create-cookbook-to-save-chimps
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