BẾP VIỆT

Với xu hướng hiện đại
‘‘ Ngày xưa, phần lớn gian bếp là có một không gian nhỏ chật hẹp và nghi ngút khói, không gian
chỉ vừa đủ cho một cái bếp lò nhỏ vài bó củi và những chiếc nồi còn dính lọ bên dưới, nhưng đã tạo
nên một nơi ấm áp, một tuổi thơ không bao giờ quên, những lần lùi khoai, bắp hay mì trong căn bếp
chật chội ấy đã đi sâu vào ký ức của mỗi chúng ta.
Cái gian bếp ngày xưa đó rất đơn giản không cần cầu kỳ hoa mỹ vì đơn giản họ chỉ nghĩ có nơi để
nấu cơm tránh được mưa gió là được, nên tủ bếp xưa đơn giản chỉ làm từ các cây tre nứa dựng lên,
hay đơn giản là những thanh gỗ dựng lên thành khung, và những những chiếc lò từ đất nung nhưng
mang một hơi ấm mãi trong lòng. ‘‘

Ngày nay, gian bếp xưa với hình ảnh cái chạn, đôi quang gánh đã phần nào biến mất để lại tất cả
vào quá khứ trẻ thơ quen thuộc. Ngôi nhà ngập tràn ánh nắng và tiếng cười, một ngôi nhà hiện đại
và quyến rũ đến từng chi tiết chính là ước mơ của tất cả chúng ta.
Từ xưa, các cụ đã dặn dò con cháu: “Dù nghèo mỗi ngày cũng cố đỏ lửa lấy một lần”. Ngày nay,
đời sống kinh tế phát triển nhưng sao vẫn rất nhiều gia đình không thực hiện được việc “đỏ lửa”
dù chỉ một lần trong ngày?
Trong tâm thức người Việt, không gian bếp từ bao đời nay gắn liền với hình ảnh người phụ nữ, nói
lên vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình với cách giữ lửa - giữ cái gốc của cuộc sống.

BẾP KHÔNG CHỈ LÀ ĐỂ NẤU NƯỚNG
Thời gian qua đi, cái bếp của người Việt Nam
đã khác xưa nhiều lắm, yếu tố tiện nghi - hiện
đại đã được đặt lên hàng đầu; tuy nhiên ý nghĩa
của sự sum vầy và gắn kết các thành viên bên
mâm cơm gia đình thì vẫn còn vẹn nguyên.
Quan niệm bếp là nơi để những vật dụng linh
tinh, lỉnh kỉnh vì thế đã trở nên vô cùng lạc lõng,
đơn điệu. Phòng bếp giờ đây đã trở thành niềm
tự hào của rất nhiều gia đình, là không gian
sáng tạo, tôn vinh khả năng của các bà nội trợ,
nơi thư giãn của các thành viên trong gia đình
sau một ngày làm việc vất vả. Duy có một điều
không đổi giữa khái niệm bếp xưa - bếp nay đó
là trong thời kỳ nào không gian này phải gọn
gàng, ngăn nắp. Nhà đẹp, bếp sạch cũng bởi
“xem trong bếp, biết nết đàn bà”.
Đối với DVK ASIA chúng tôi, nấu nướng luôn
cần đến sự cầu kỳ và tinh tế. Cũng chính vì thế,
không gian bếp luôn được thiết kế khá hiện đại
và ấn tượng. Một điều dễ nhận thấy trong không
gian bếp là lối thiết kế tối giản. Sự tối giản đó
không làm cho khu vực bếp nhàm chán một
cách rập khuôn mà làm cho khu vực bếp được
trở nên rộng rãi, thoải mái nhất. Tuy không có
nhiều đường nét và màu sắc, mọi chi tiết đều
hướng tới sự đơn giản tối đa nhưng khi ngắm
nhìn bếp của người Nhật, mọi người đều cảm
nhận được sự ấm áp, gần gũi, như đang được
nghe một giai điệu vô cùng đặc biệt. Cách phối
vật liệu cũng như sắp xếp đèn chiếu sáng, các
thiết bị được lắp âm tủ, âm bàn, tạo nên một
không gian bếp hài hòa, tinh tế, phóng khoáng
và hiện đại.

DVK ASIA còn là nhà phân phối các sản phẩm cao cấp đặc thù ngành nội thất nói chung hay không
gian bếp nói riêng như: ACHEO, CAPPELLINI CUCINE, ... để toàn diện hơn nữa dịch vụ bếp, hỗ trợ
hiệu quả cho người dùng ngay từ những bước đầu tiên trong thiết kế và xây dựng bếp.
Với sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của người dùng và cách thức hoạt động của một gian bếp
tối ưu, DVK ASIA mang đến những thiết bị bếp được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn chất
lượng Châu Âu cùng phụ kiện thông minh để mọi thao tác trong bếp - nấu nướng, vệ sinh và lưu
trữ - đều trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn
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