
DİNO VŨ – VİETNAMLI
YEMEK BLOGCUSU VE
BLUM HAYRANI

Dino Vũ, Vietnam’ın Ho-Chi-Minh şehrinden bir
yemek blogcusu. Yemek pişirmeyi çok seven Dino
Vũ, hobisini mesleğe çevirmiş ve sayısız sosyal
medya kanalından hayranlarına Vietnam’ın yöresel
lezzetlerini tanıtıyor. 29 yaşındaki genç blogcu,
yemek videoları için sık sık çekim seti işlevi de gören
kendi evinde Blum ürünleri kullanıyor.

4 dakika
Vietnam

Dino Vũ – Vietnamlı yemek blogcusu ve Blum hayranı

https://www.blum-inspirations.com/tr/


Her şey annesinin tarifleri ile başlamış

Dino Vũ, yakın zamana kadar bir şirkette pazarlama elemanı olarak
çalışıyormuş ve birçok insan gibi o da her gün, işten sonra akşam yemeği
için bir şeyler hazırlamak zorundaymış. Yemek mümkün olduğunca çabuk
yapılmalı, hazırlaması kolay, ama gene de lezzetli olmalıymış.

Dino, doğup büyüdüğü ve iş için ayrılmak durumda kaldığı Hanoi’ye
duyduğu özlemi hafifletmek için ilk yemek tariflerini annesinden almış.
Lezzetli Ngon tariflerini uygularken yemek pişirmeyi aslında ne kadar
sevdiğini keşfetmiş. Yemeklerini ve tariflerini, farklı sosyal medya
kanallarından paylaşmaya başlamış. Ve şimdi Dino, ev yapımı yemekleri ile 1
milyondan fazla insana ulaşıyor. Köpekleri Mochi ve Matcha da zaman zaman
çekimlerde yer alıyor.

Bir yemek blogcusu olarak çeşitli tarifler verdiği yemek hazırlama videolarını
düzenli olarak paylaşan Dino’nun mutfağı, evinin en önemli alanı. Yeni evini
planlayıp döşerken, sadece güzel değil, aynı zamanda pratik bir mutfak
yaratmak onun öncelikli hedefi olmuş. Bu sayede yemek pişirmekten her
gün keyif alabiliyor ve bu tutkusunu takipçileri ile sosyal medyada paylaşıyor.
Dino ayrıca bir teknoloji meraklısı ve kendine ait ilk evi, akıllı ev olarak
tasarlamış.



Özel beklentiler özellikle iyi bir planlama
gerektirir

Videolarını çekerken Dino için ana kural, yemeği etkin pişirmek. Bu nedenle,
mutfak planlayıcısı ile birlikte iş akışlarına ve yeterli saklama alanı olmasına
dikkat etmiş. Akıllı blogcu, hem kamera ekipmanı yerleştirmek hem de ada
mutfak etrafında özgürce hareket edebilmek için gerekli alanı da planlamış.



Dino’nun, yemek tarifleri ve anlık çekimleri için yeterli saklama alanına
ihtiyacı var. Blum’un SPACE TOWER erzak dolabı, LEGRABOX derin
çekmeceler ile üç taraftan erişim sağlıyor ve doğru malzemeyi tek bir
hareketle kameraya doğru tutmayı kolaylaştırıyor. Derin iç çekmece, tam
yüklenmiş bile olsa – ki aslında 70 kg’a kadar yük taşıyabiliyor – güç
harcamadan dolaptan dışarı çekiliyor. Tüm erzaklar, doğru yerde duruyor.
“Bu, benim mini süpermarketim. Burada, bol miktarda yiyecek, malzeme ve
atıştırmalık saklıyorum ve de halihazırda nelerin olduğunu veya hangilerinin
kullanım süresinin dolduğunu bir bakışta görüyorum”, diyor Dino.

https://www.blum.com/spacetower
https://www.blum.com/legrabox


Akıllı destekle yükselmek

Dino, üst dolapta kalkar kapak sistemi AVENTOS HF ve de ayrıca eviye
üzerinde bir bulaşık kurutma dolabı kullanıyor. Elektrikli hareket desteği
SERVO- DRIVE sayesinde kalkar kapak, hafifçe bastırıldığında açılıyor ve
uzaktan kumandalı şalter ile kolayca kapanıyor. Ayrıca her şeye kolay
erişiliyor ve pişirme esnasında dolaplar açık kalabiliyor.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive


Üst dolapta en arkada duran bir eşya gerektiğinde Dino akıllı bir çözümden
yararlanıyor: Altında bir derin çekmece bulunan baza basamağı SPACE
STEPile influencer, daha da yükseğe uzanabiliyor ve her şeye kolayca erişiyor.
Baza çözümü, ilave olarak yeni saklama alanı yarattığı için banyoda ve yatak
odasında da kullanılıyor.

Videoların çekimi esnasında, arka planda gürültü olması kesinlikle yasak. Bu
nedenle Dino’nun mutfağındaki tüm kalkar kapaklar, çekmeceler ve
kapaklar, fren sistemi BLUMOTION sayesinde hep yumuşak ve sessiz
kapanıyor.

https://www.blum.com/spacestep


Tasarım da göz ardı edilmiyor
Moda aşığı Dino için stil önemli; bu nedenle minimalist mutfağını, elektrikli
hareket desteği SERVO-DRIVE ile donatmış. Böylelikle hafifçe bastırmak
yetiyor; kulpa gerek olmadan çekmeceler ve kapaklar sanki kendiliğinden
açılıyor. LEGRABOX çekmecelerin zarif tasarımı, modern görünümü öne
çıkarıyor ve Dino’nun mutfak gereçleri için yeterli yer sunuyor.

“Blum’un akıllı çözümleri, benim öteden
beri çok hoşuma gidiyor. Özellikle hareket

teknolojileri beni etkiliyor: Kalkar
kapaklarımın elektrikli açılması veya

çekmecelerimin yumuşak kapanması bana
hep keyif veriyor.”



Avantajlarına toplu bakış

Akıllı planlama sayesinde
kısalan mesafeler

SPACE TOWER ile yeterli alan ve
optimal erişim

Üst dolaplardaki AVENTOS
sayesinde tamamen özgürce
hareket etme

SERVO-DRIVE ile elektrikli açma
ve kapama

LEGRABOX – zarif çekmeceler,
bütünlük sağlayan tasarım

BLUMOTION ile yumuşak
kapama

TIP-ON sayesinde kulpsuz
tasarım

SPACE STEP ile dolabın üst
kısımlarına daha kolay
erişebilme
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