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A New C h ap te r of C re at i v i ty and M o de r n i ty at T he S t rand
ဒီစေန မနက်ခင်းမှာ ရန်ကုန ် လယ်သမားေစျးေလးက သာမာန်ထက် လူပိုများေနပါတယ်။ ၎င်းရဲ သာယာ ချမ် းေြမဖွယ် ပတ်ဝန်းကျင်
ကေတာ့ ြပည်တင
ွ ်းက သူေတွသာမက ြပည်ပက လာေရာက် ေနထိုင်သူ များ အတွက်ပါ သဘာ၀ နည်းပညာနဲ စိ
့ ုက်ပျ ိ းေရာင်းချတဲ ့

ြပည်တင
ွ ်း ထုတ်ကုနမ
် ျားကို ှ ာေဖွဝယ်ယူဖိ စွဲေဆာင်ေနတယ်ဆိုတာ ြငင်း င
ုိ ်စရာမ ှ ိ ပါဘူး။ Chef Xavier Fauvel ကို က န်ေတာ် ကည့်

လိက
ု ်ေတာ့ သူဟာ ပန်းမုနလ
် ာ ရဲ ရဲ ကီးေတွကို တွင်တင
ွ ်စိုက် ကည့်ေနပါတယ်။ အဲ ဒ
့ ီေနာက် တစ် ချက်ြပံ းလိက
ု ် ပီ း မုနလ
် ာဥေတွ လက်တစ်
ဆနစ
် ့ ာကို ေကာက်ယူလိက
ု ်ကာ ဆိုင် ှ င်န ဲ ရင်
့ းရင်း ှးီ ှးီ စကားေကာင်းေနပါေသးတယ်။



The crowd at the Yangon Farmers Market is bigger than usual on this Saturday morning. Its pleasant and

charming atmosphere is undeniable, attracting locals and expats who frequent the market in search of locally
grown organic produce. When I spot Chef Xavier Fauvel, his eyes are laser-focused on a basket of beautiful

purple parsnips. With a smile, he scoops up a handful and strikes up a friendly conversation with the vendor.

ဒါကေတာ့ Chef Xavier Fauvel က သူေပျာ် စရာ ေနရာေလးကို ေရာက်ေနတာပါ။ ဒီေစျးေလးဟာဆိုရင် The Strand မှာ ှ ိ တဲ့ သ

စားေသာက်ဆိုင်ြဖစ် တဲ့ Farm-to-table ဆိုင်ကို အရည်အေသွး ေကာင်းမွန ် ပီ း ေသေသချာချာ စိုက်ပျ ိ းထားတဲ ့ ဟင်းချက် အမယ်စံုကို
ပိ ေဆာင်ေပးတဲ ့ စိုက်ပျ ိ းေရာင်းချသူတိရဲ ေနရာေလးေပါ ့။ ဒီေနရာေလးကေန ဝယ်ယူအားေပးြခင်းြဖင့် သအေနနဲ ြမန်
့ မာြပည်တင
ွ ်းက
စိုက်ပျ ိ းထုတ်လပ
ု ် သူေတွကို ေရ ှ ည် ထုတ်လပ
ု ် ေရာင်းချ င
ုိ ်ေအာင် အားေပးရာလည်း ေရာက်သလို သူဝါသနာပါတဲ ့ ဖန်တီးမအတွက်

လိအ
ု ပ် တဲ့ စိ တ်လပ် ှ ားစရာ ထုတ်ကုနပ
် စည်း ှ ာေဖွေရး အကွက်အကွင်းလဲြဖစ် ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် သရဲ ဉာဏ်ကွန ် ြမ
့ းမ အေထာက်
အပံ့ေနရာလိလဲ ဆို င
ုိ ်ပါတယ်။

This is Chef Xavier Fauvel in his “happy place”. The market is where he establishes a tangible connection with
the growers who provide the carefully sourced ingredients for his farm-to-table restaurant at The Strand. This
is where he feels he can support local farmers and promote sustainable production in Myanmar. This is

where he seeks out exciting products to fascinate and drive his creative ambition. Or simply, this is where he
draws his inspirations.



The Strand Luxury Heritage Hotel ရဲ အသစ် ခနအ
် ့ ပ် ထားတဲ ့ စားဖိုမးချ ပ် တစ် ေယာက် အေနနဲ Chef
့
Fauvel ဟာဆိုရင်

အချက်အြပ တ်ကို စိ တ်အားထက်သန်မက သငယ်စ ် ဘ၀ ြပင်သစ် မှာေနစ ်ထဲက အစြပ ခဲ့ ပါတယ်။ က န်ေတာ့်အဘိုးက သကိုယ်ပိုင်
ိထွက်ပစည်းနဲ ့ ကက်ဥ ကက်သား ဆိုင်ပိုင်တဲ့ သားသတ်သမား တစ် ေယာက်ြဖစ် ပီ း က န်ေတာ့်ဦးေလးဟာလည်းပဲ တံငါသည် တစ်

ေယာက်ပါ။ မိ သားစုဝင်တိင
ု ်းက အစားအေသာက်န ဲ ပတ်
့
သက်တဲ့ အလုပ်ပဲ လုပ်ေတာ့ က န်ေတာ် လည်းပဲ ဒီလို လှပ လတ်ဆတ်တဲ့ စား

ေသာက်စရာေတွန ဲ ့ ကီးြပင်းခဲ့ ရတာေပါ ့လိ သူကေြပာြပပါတယ်။ The Lycée Hôtelier Escoffier မှာ က မ် းကျင်သူတစ် ေယာက်အြဖစ်
ေလ့လာခဲ့ ပီ း ပထမအ ကိမ် အလည်လာ ပီ း အ ှစ် ၂၀ ကာတဲအ
့ ခါမှာ ြမန်မာ င
ုိ ်ငံကို ေနာက်တစ် ကိမ် အလည်ြပန်ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ

အလည်ခရီ းကလည်း သ ဆ ြဖစ် တဲ့ ကမာပတ်ချင်တဲ့ စိ တ်ကို ေတာက်ပေစခဲ့ ပါတယ်။ ကမာအ ှ ံက အစားအေသာက်ေတွ၊ ေနရာသစ်

ေတွ၊ ဟင်းပွဲသစ် ေတွ၊ နည်းလမ် းသစ် ေတွန ဲ အရသာအမျ
့
ိ းမျ ိ းကို ြမည်းစမ် း ကည့်ချင်တယ် လိ ေြပာေသးတယ်။ ြမန်မာ င
ုိ ်ငံမှာ အစပျ ိ းခဲ့
တဲ ့ သရဲ အေတအ ကံ ေတွဟာ Madagascar, Polynesia နဲ အခု
့
ေနာက်ဆံုး အေနနဲ ထိ
့ ုင်း င
ုိ ်ငံ ဘန်ေကာက် မိ က Loulou Forks &
Glasses ထိပါလမ် း

န်ြပေပးခဲ့ ပါတယ်။ အခု ေတာ့ ရန်ကုနက
် ို ြပန်ေရာက်လာတဲ ့ Chef Fauvel ဟာ The Strand Restaurant မှာ

အဆံုးစွန ် ထူးကဲတဲ့ အရသာေတွကို ပန်းကန်ြပားေပ အေရာက်ပိေပးြခင်းကို ဆက်လပ
ု ် ြဖစ် ေနပါတယ်။

As the newly appointed Chef de Cuisine for The Strand luxury heritage hotel, Chef Fauvel brings a devotion for
cooking, cultivated from a young age in his native France: “My grandfather was a butcher with his own dairy
and poultry shop; my uncle a fisherman. Everyone in my family worked in food. I lived with beautiful food—

fresh food.” Professionally trained at the Lycée Hôtelier Escoffier, he returns to Myanmar some 20 years after
his first visit, which sparked his desire to explore the world, “I like to experience the food, the culture…new

cuisines, new techniques, all the different flavours.” This initial experience in Myanmar led to experiences in
Madagascar, Polynesia, and most recently at the at Loulou Forks & Glasses in Bangkok, Thailand. Now back in
Yangon, Chef Fauvel continues his pursuit of the new and the different, with the ultimate goal of bringing
exquisite flavours onto the plate at The Strand Restaurant.



Chef Fauvel ရဲ အစားအစာေပ မှာထားတဲ ့ အြမင် သေဘာထား ကေတာ့ ှ င်းပါတယ်။ လတ်ဆတ်ရမယ်၊ သဘာ၀နည်းကျ စိုက်ပျ ိ းထား
ရမယ်၊ ြပည်တင
ွ ်းြဖစ် ြဖစ် ရမယ်။ က န်ေတာ် ဒီ င
ုိ ်ငံမှာ ေနေတာ့ ဒီ င
ုိ ်ငံန ဲ လက်
့
တဲ ွ အလုပ်လပ
ု ် ဖိ အလွန ် အေရး ကီးပါတယ် တဲ။့

ဲ့
အသီးအ ှန
ံ အသားေတွ
ကိုေတာ့ ြပည်တင
ွ ်းြဖစ် စိုက်ပျ ိ းေမွးြမ ေရးြခံ ေတွကေန ရယူ ပီ းေတာ့ ေရထွက်အစာကိုေတာ့ မိ တ်က န်းစုက

ြမန်မာ ငါးဖမ် းသမားေတွဆီက ေနစ့ ် ေနလည်
့
တိင
ု ်း ယူလာေပးတဲဆ
့ ီ ကေန ယူပါတယ်။ သိေသာ် လည်း သဟင်းချက်ပစည်းေတွေနာက်

လမ် းေ ကာင်းဆွဲလိက
ု ်ဖိကလဲ အေရး ကီးတဲ ့ စံ သတ်မှတ်ချက်တစ် ခု ြဖစ် ေနပါတယ်။ ဒီေတာ့ ဒီြပည်တင
ွ ်းြဖစ် ထုတ်ကုနေ
် တွကို စပိ နက
် လာ
ဲ့
တဲ ့ ဝက်သားရယ် ဂျပန်န ဲ ဩစေ
့
တးလျက လာတဲ ့ အမဲ သားရယ်နေရာသံ
ုးရတာေပါ ့။ ဒါေပမဲ့လဲ က န်ေတာ် တိ ေနာက်ပိုင်းမှာ အမဲ သားနဲ ့
ဝက်သားကိုလည်း ြပည်တင
ွ ်းက ေမွးြမ ေရးသမားေတွဆီကပဲ မှာယူဖိ ကိ းစားေနပါတယ်လိ ြဖည့်စွက်ေြပာခဲ့ ပါတယ်။

Chef Fauvel’s philosophy on food is simple: fresh, organic, and local. “I live in the country. It’s very important
for me to work with the local produce.” He sources all his vegetables and poultry from local farms, and the

seafood is brought in fresh each afternoon by Myanmar fishermen from Mergui Island. However, being able to
trace the source of his ingredients is an important criterion, so these local ingredients are complemented by
pork from Spain and beef from Japan and Australia, “but we’ll keep trying [to source these ingredients
locally],” says Chef Fauvel.

The Strand ဟာအေ ှ ဆူးအက်ေဒသမှာ အေကာင်းဆံုး ဘံုဆိုင်ြဖစ် တယ်ဆိုတဲ့ သမိုင်း ကီးဟာလည်း ေမ့ထားလိမရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
လည်း ေခတ်မီ ေခတ်ဆန်မ ှ ာပံုေတာ် ဆိုတာဟာ The Strand ရဲ အခု ေနာက်ပိုင်း ချမှတ်ထားတဲ ့ အထူး တာဝန်ြဖစ် လာပါတယ်။



ေဟာ် တယ်မန်ေနဂျာ ကီး Barthélémy Durand အစားအစာေပ ထားတဲ ့ ချမှတ်ချက် အသစ် အတိင
ု ်း က န်ေတာ် တိဟာလည်းပဲ The
Strand ကီးကို စိ တ်အားထက် ကစွာနဲ ့ ူ းသွပ်မေတွကို ယူေဆာင်လာ င
ုိ ်မဲ့ ပ
ု ျ ိ ပီ း စိ တ်အားထက်သန်တဲ့ လူငယ်အဖဲ အသစ် များနဲ ့

အတူတကွဝိုင်းေရ ေန ကပါတယ်။ ဒါကေတာ့ ပါရမီ ထက်သန်တဲ့ အစားအေသာက် နဲ အေဖျာ်
့
ယမကာ မန်ေနဂျာ အသစ် Ramon ကို ဆို

ဲ့
တာပါ။ သူဟာ စားေသာက်ဆိုင်ရဲ တစ် ခုတည်းေသာ မူပိုင် သဘာ၀ ဝိုင် ကို Chef Xavier ရဲ ဖန်တီးမေတွနေပါင်
းစပ် င
ုိ ်စွမ်း ှ ိ တဲ့ သူေပါ ့။
ေနာက်ထပ် လဲ ပိုလတ်ဆတ် ပီ း ဖန်တီးစွမ်းကဲထားတဲ ့ ြပင်သစ် နာမည် ကီး အစားအေသာက်ပံုစံကို ဆိုလိတ
ု ာပါ။ ေဖေဖာ် ဝါရီ လ လယ်ထဲ
မှာ မိ တ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Chef Fauvel ရဲ အစားအေသာက် စာရင်းအသစ် ဟာလာေရာက်သံုးေဆာင်သူေတွကို သရဲ ဂ ဝင်ေြမာက် နည်း
လမ် းများနဲ အထူ
့
းဟင်းအမယ် အေရာအစပ် ကို ြမည်းစမ် းေစဖိ ဖိ တ်ေခ ေနပါတယ်။

The Strand Yangon’s rich history as “the finest hostelry east of Suez” can’t be ignored, but undoubtedly, the

pursuit of modernity is at the heart of its mission these days. As Hotel Manager Barthélémy Durand puts it,

from the setting to the food, “we’re looking to move The Strand Yangon forward by bringing in a new team of
fresh, young, and passionate people” who can bring a little “more energy, more craziness” to the table. That
means a new food & beverage manager in the talented Ramon Susany (one must marvel at his remarkable

pairing of the restaurant’s exclusive organic wine offerings to the nuanced flavors of Chef Xavier’s creations).
It also means a fresher, innovated take on French fine dining itself.

အရသာ ဆန်းလှတဲ့ ဟိက
ု ိုင်းဒိးု ဂံုးေကာင်ေ ကာ် ကို ထူးကဲလှတဲ့ ြမန်မာ့ မုနလ
် ာ ပူရီ (ေရ ဆားနဲ င
့ ု တ်ေကာင်း အနည်းငယ်သာထည့် ထား
တယ်လိ သံုးေဆာင်သူေတွကို ေြပာြပခဲ့ တဲ)့ အ ှစ်န ဲ တွ
့ ဲဖက် စားေသာက်တာ က အစြပ လိ ပီ းြပည့်စံုေအာင် ကင်ထားတဲ ့ ဂျပန် wagyu

အမဲ သားကင်ကို ြမန်မာ့ သဘာ၀ သ ကားမုနလ
် ာေပ တင်ထားတဲ ့ ဟင်းပွဲ အထိ Chef Fauvel က ပိ င်ဖက်ကင်းတဲ ့ ဟင်းချက် လက်ရာကို
ု ိ း ှ င်းတဲ ့ သဘာ၀ အရသာဆန်ဆန် ပန်းကန်ြပားထဲ ထည့်ထားေပးတာပါ။

Chef Fauvel’s new menu, introduced in mid-February, invites diners to taste the marriage of his classically
trained techniques with his love for letting the ingredients speak for themselves.

From the impeccably pan-fried Hokkaido scallop served with unbelievably velvety Myanmar parsnip puree
(“just water, salt, and pepper!” he said to the astonishment of his diners) to the perfectly chargrilled wagyu
beef on roasted organic Myanmar beetroot, Chef Fauvel demonstrates his ability to highlight the simple
natural flavors of each ingredient he places on the plate.

ဟင်းချက် စားပွဲေပ ကတဆင့် ထိုေနက
့ ဝယ်လာခဲ့ တဲ့ ဟင်းချက် အမယ်ေတွကို သံုး ပီ း လာေရာက် စားသံုးတဲ ့ သူေတွကို ရင်း ှးီ ပျ ငှာစွာနဲ ့
သူတီထွင် ဆန်းသစ် ထားတဲ ့ ဟင်းပွဲေတွကို မိ တ်ဆက်ေပးချင်တာပါ။ သရင်ထဲမှာ စွဲမှတ်ထားတဲ ့ ကိုယ်ပိုင် စနစ် ကေတာ့ အ မဲ ကိုယ့်ကိုယ်

ကို တိးု တက်ေအာင်လပ
ု ် ေနဖိ ပါပဲ ။ ကိုယ့်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဟင်းချက်နည်း ှ ိ မယ်၊ ဒါကလည်းေကာင်းမွနြ် ပည့်စံုေနမယ်၊ ဒါေပမဲ့ တစ် သက်လံးု ဒီ
နည်းအတိင
ု ်းပဲ သွားေနမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ကိုယ့်ဘ၀ တက်လမ် းကို အတိတ်ထဲမှာပဲ ကိုယ်တိင
ု ်ပိတ်ထားသလို ြဖစ် တာေပါ ့။ ဒါကိုေြပာင်းလဲ

ဆန်းသစ် င
ုိ ်ရမယ်။ ခက်ခဲတာ သိေပမယ့် အရမ် းအေရး ကီးတယ်။ မီ းဖိုေချာင် တခု မှာ အေြပာင်းအလဲေတွက အေရး ကီးပါတယ်လိ

အ ကံေပးခဲ့ ပါတယ်။ Chef Xavier ရဲ ပန်းတိင
ု ်ကေတာ့ လှပ ဆန်းသစ် ေကာင်းမွနတ
် ဲ ့ အစားအစာေတွ ချက်ြပ တ်ဖိပါ။ က န်ေတာ် မ



ငီးေင သွားချင်ဘူး။ အစားအေသာက် စာရင်းက ပံုေသြဖစ် ေနရင်ေတာင် က န်ေတာ် က ဟင်းပွဲပံုစံေတွကို လာစားတဲသ
့ ူေတွလာစားတိင
ု ်း မ

တူညီတဲ့ အရသာ တခု ခုရေအာင် ေြပာင်းလဲဆန်းသစ် ချင်ပါေသးတယ်လိ သဆ ကို ေြပာြပပါတယ်။

Chef Fauvel hopes to intimately introduce to diners his cooking, using the ingredients purchased at the

market that day to create new and innovative dishes. This is at the heart of Chef Fauvel’s personal mandate to
always push himself to improve: “You have a recipe, and it’s good. It’s perfect. But if you keep it and never

change it, then you are living in the past. You must change and consistently improve yourself. It’s difficult,

but it’s very important. Evolution in the kitchen is important.” Chef Fauvel’s goal is to make beautiful food, to
be creative, to be better. “I don’t want to be boring. Even if the menu is already fixed, I want to keep it fresh,

with regular updates, so that we are using seasonal ingredients and introducing new dishes to our guests”.

ရန်ကုန ် လယ်သမားေစျးကို ြပန်ေရာက်ေတာ့ Chef Fauvel က တြခားသူေတွ တချက်မှ ေငးေတာင် ကည့်သွားပံု မရတဲ ့ ပံုမမှန ် ဆိုဒ်မမှန ်
သ ကားမုနလ
် ာဥ တစ် လံးု ကို ကိုင်ထားပါတယ်။ ဒီမုနလ
် ာဥရဲ အရသာက ေကာင်းေနတာေလ ဘာကွာလိလဲ ဆို ပီ းေတာင် အေရးတစိုက်
ေြပာလိက
ု ်ပါေသးတယ်။ Chef Fauvel နဲ The
့
Strand အတွက်ကေတာ့ ြပည်တင
ွ ်းမှာ စိုက်ပျ ိ းထုတ်လပ
ု ် တဲ့ အသီးအရွ က်ေတွအေပ

အသားေပးေရွ းချယ်တာက ြမန်မာ င
ုိ ်ငံက ြပည်တင
ွ ်း စိုက်ပျ ိ းေမွးြမ ေရးသမားေတွကို ေရ ှ ည်မှာ အကျ ိ း ှ ိ ေအာင် အားေပးအားေြမာက်
လုပ်ရာကျ ပီ း ြပ န်းတီးမ မ ှ ိ သေလာက်ြဖစ် ေစ ပါတယ်။ ဒါေပါ ့ ဘယ်သူမှ မယူတဲ့ ပံုပျက် ပန်းပျက်သ ကားမုနလ
် ာဥ ကီးကေန စားချင့်စ
ဖွယ် တခု ခုကို ဖန်တီးလိက
ု ်မှာေပါ ့ Chef Fauvel လုပ်ေနကျပံုစံလိေ
ု ပ့ါ။

Back at the Farmers Market, Chef Fauvel holds up an oddly-sized, misshapen beetroot—one that most others

would toss aside without a second glance. “This one tastes just as good,” he stressed. “No difference.” For Chef
Fauvel and The Strand Yangon, the emphasis on locally grown products is a sincere desire to do right by

Myanmar—encouraging environmental sustainability among local farmers and working towards zero waste.

And yes, that means embracing that oddly sized, misshapen beetroot, and making something beautiful from
it, as Chef Fauvel does.
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