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A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  

I. GIÁ GẠO TRONG THÁNG 01: (Nguồn Oryza.com) 

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
THẤP 

NHẤT 

CAO 

NHẤT 

BÌNH 

QUÂN 

So 

T01.21 

So 

T02.20 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 527 557 544 +14 +108 

 5% tấm 517 547 534 +14 +108 

 25% tấm 500 522 513 +13 +96 

 Hom Mali 92% 818 837 829 -8 -172 

 Gạo đồ 100% Stxd 518 542 533 +10 +102 

 A1 Super 455 477 468 +15 +70 

VIỆT NAM 5% tấm 513 527 520 -2 +147 

 25% tấm 488 502 494 -1 +141 

 Jasmine 573 612 592 -19 +110 

 100% tấm 438 452 448 +9 +128 

ẤN ĐỘ 5% tấm 388 402 395 +11 +30 

 25% tấm 348 362 355 +11 +10 

 Gạo đồ 5% Stxd 383 392 388 +3 +15 

 100% tấm Stxd 268 282 272 -10 -36 

PAKISTAN 5% tấm 438 462 449 +4 +71 

 25% tấm 393 412 404 +6 +57 

 100% tấm Stxd 358 372 362 0 +45 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 458 462 460 +4 +83 

MỸ 4% tấm 580 594 588 +2 +14 

 15% tấm (Sacked) 560 570 565 +4 +12 

 Gạo đồ 4% tấm 583 602 593 -3 +25 

 Calrose 4%  843 897 869 +14 +38 

 

II. SỰ KIỆN TRONG THÁNG:  

1. Dự báo thị trường thương mại gạo toàn cầu: 

Cập nhật 
T02.2021 

Sản lượng 
2020/21 

(triệu tấn) 

So 
2019/20 

Thương 
mại 

2020/21 
(triệu tấn) 

So 
2019/20 

Tồn kho 
cuối kỳ 
2020/21 

(triệu tấn) 

So 
2019/20 

IGC 504,0 +1,41% 46,0 +4,55% 176,0 +1,15% 

USDA 503,2 +2,00% 45,6 +2,00% 179,5  +0,50% 

FAO 510,6 +1,83% 48,4 +7,80% 181,8 -0,05% 

2. Dự báo tình hình xuất khẩu toàn cầu niên vụ 2020/2021: 

(Theo USDA đến ngày 09/03/2021; ĐVT: triệu tấn) 
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Nước 
xuất khẩu 

2017 2018 2019 2020 
2021 

(T2.2021) 
2021 

(T3.2021) 
+/- 

Ấn Độ 12,573   11,791  9,813  14,560     15,000      15,500  +0,500  
Thái Lan 11,615   11,056   7,562  5,670       6,500        6,100   -0,400  
Việt Nam  6,488     6,590    6,581  6,167       6,400        6,400  -  
Pakistan   3,647    3,913  4,550  3,900       4,000        4,000            -   
Mỹ   3,349     2,776   3,138  2,865       3,050        3,050            -   
Các nước khác  10,687   11,687   11,996   11,639     11,171     11,089   -0,082  

Thế giới 48,359   47,813  43,640  44,801     46,121      46,139  +0,018  

3. Dự báo tình hình nhập khẩu toàn cầu niên vụ 2020/2021 

(Theo USDA đến ngày 09/03/2021; ĐVT: triệu tấn) 

Nước 
nhập khẩu 

2017 2018 2019 2020 
2021 

(T2.2021) 
2021 

(T3.2021) 
+/- 

Trung Quốc   5,900   4,500     2,800  2,900       2,800        2,900  +0,100  
Philippines    1,200  2,500   2,900  2,450       2,200        2,200  -  
Nigeria   2,500    2,100    1,800  1,600       1,800        1,800  -  
Senegal    1,100  1,100  1,000  1,150       1,750        1,750            -   
Saudi Arabia  1,195   1,290     1,425  1,615       1,500        1,500            -   
Bangladesh   2,400     1,400     0,080  0,020       1,300        1,300  -  
Bờ Biển Ngà  1,350     1,500     1,350  1,100       1,200        1,200            -   
Malaysia  0,900  0,800     1,000  1,150       1,100        1,100            -   
Iraq    1,161    1,237     1,263  0,970       1,000        1,000   -  
LM Châu Âu    1,990    1,922  2,159  2,400       2,450        2,450   -   
Các nước khác  28,663   29,464   27,863   29,446     29,021     28,939   -0,082  

Thế giới  48,359  47,813   43,640  44,801     46,121      46,121  +0,018  

4. Các thị trường chính:  

 Thái Lan, kết thúc tháng 02/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 

519 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn so với thời điểm tháng 01/2021 và tăng 87 

USD/tấn so cùng kỳ năm trước. Tháng 01/2021, Thái Lan xuất khẩu tổng 

cộng 421.477 tấn gạo các loại, kim ngạch đạt 260 triệu USD, lần lượt giảm 

23,2% và 15,9% so với cùng kỳ năm trước.  

 Trong khuôn khổ chương trình bảo hiểm gạo thường niên năm 2020, 

ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp (BACC) Thái Lan đã chi 

trả 370 triệu baht (# 12,3 triệu USD) cho khoảng 32.000 nông dân bị thiệt hại 

sản xuất do thiên tai.  

 Ấn Độ, kết thúc tháng 02/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 

400 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với thời điểm tháng 01/2021 và tăng 40 

USD/tấn so cùng kỳ năm trước. 

 Giá gạo nội địa tiếp tục giảm do cung cấp dồi dào và sản lượng vụ 

Kharif đạt kỷ lục cũng như nhu cầu trong nước không nhiều. Bộ Nông nghiệp 

Ấn Độ ước tính sản lượng gạo xay xát niên vụ 2020/21 (tháng 7/2020 – tháng 
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6/2021) đạt mức kỷ lục 120,32 triệu tấn, tăng khoảng 1,2% so với niên vụ 

trước đó và vượt mục tiêu 119,6 triệu tấn đề ra của chính phủ nước này.  

 Tháng 01/2021, Ấn Độ đã xuất khẩu 1,62 triệu tấn gạo gồm 1,24 triệu 

tấn gạo non-basmati và 380.014 tấn gạo basmati, tăng 78% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong năm thị trường 2020/21 

(tháng 4/2020 – tháng 3/2021) có thể lên đến 16-17 triệu tấn, cao hơn rất 

nhiều so với con số 9,48 triệu tấn năm 2019/20 nhờ nhu cầu gạo non-basmati 

từ các nước khu vực Nam Mỹ, Đông Phi và Đông Á tăng mạnh.  

 Tính đến ngày 01/02/2021, tồn kho gạo Ấn Độ khoảng 50,35 triệu tấn 

quy gạo, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 10% so với thời 

điểm 01/01/2020.  

 Pakistan, kết thúc tháng 02/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 

440 USD/tấn, giảm 15 USD/tấn so với thời điểm tháng 01/2021 và tăng 55 

USD/tấn so cùng kỳ năm trước. 

 Tháng 01/2021, Pakistan đã xuất khẩu 324.254 tấn gạo, gồm 31.106 

tấn gạo basmati và 293.148 tấn gạo non-basmati, giảm 33% so với tháng 

12/2020 và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.  

 Miến Điện, kết thúc tháng 02/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở 

mức 460 USD/tấn, không đổi so với thời điểm tháng 01/2021 và tăng 75 

USD/tấn so cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo tháng 01/2021 của Miến Điện 

ước khoảng 260.000 tấn, giảm 0,91% so với tháng 12/2020 do mặt bằng giá 

nội địa cao.  

 Campuchia, xuất khẩu 34.273 tấn gạo trong tháng 01/2021, giảm 32% 

so với cùng kỳ năm trước và giảm 62% so với thời điểm tháng 12/2020. Theo 

nhận định của Chủ tịch Liên Đoàn Gạo Campuchia (CRF), xuất khẩu gạo quý 

I/2021 sẽ gặp nhiều khó khăn do các vấn đề hiện hữu liên quan đến hoạt 

động vận chuyển như giá cước tăng hay thiếu nguồn cung container rỗng 

trầm trọng. 

 Philippines, nhập khẩu 2,062 triệu tấn gạo trong năm 2020, giảm 

khoảng 34% so với con số 3,131 triệu tấn năm 2019. Tính đến ngày 

01/01/2021, tồn kho gạo trên cả nước vào khoảng 2,332 triệu tấn, giảm 12,8% 

so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 15,7% so với thời điểm ngày 

01/12/2020. Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), sản lượng lúa gạo 

năm 2020 ước đạt 19,3 triệu tấn, tăng khoảng 2,6% so với năm 2019.  

 Trung Quốc, chính phủ quyết định nâng giá thu mua tối thiểu năm 2021 

đối với các loại gạo indica trong nỗ lực khuyến khích người trồng lúa nước 

này mở rộng sản xuất nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Chính phủ 

Trung Quốc cũng đã lên kế hoạch thu mua 50 triệu tấn gạo trong khuôn khổ 

chương trình dự trữ lương thực quốc gia năm 2021, bao gồm 20 triệu tấn gạo 

indica và 30 triệu tấn gạo japonica.  
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 Theo dự báo từ FAO, sản lượng lúa gạo cả năm 2020 của Trung Quốc 

vào khoảng 211,8 triệu tấn, tăng 1,1% so với năm 2019.    

 Châu Âu, từ ngày 1/9/2020-21/2/2021 niên vụ 2020/21 (tháng 9/2020 – 

tháng 8/2021), EU và Anh đã nhập khẩu 556.306 tấn quy gạo, giảm 9% so với 

niên vụ 2019/2020.  

5. Thông tin thầu: 

 Nhật Bản:  

- Nhập khẩu 70.200 tấn gạo (non-glutinuos) thông qua đợt thầu quốc tế 

mở ngày 12/02/2021.  

- Mua và bán đồng thời tổng cộng 13.077 tấn gạo trong đợt thầu SBS 

(Simultaneous Buy-Sell) thứ bảy của năm tài chính 2020/21 (4/2020-3/2021) 

diễn ra vào hôm 19/02/2021.  

- Công bố đợt thầu nhập khẩu SBS mới, sẽ diễn ra vào ngày 

03/03/2021 với số lượng 47.015 tấn gạo.  

- Công bố đợt thầu quốc tế tìm nguồn cung cho số lượng 70.200 tấn 

gạo non-glutinous, thời gian giao hàng từ 10/05-10/07/2021. Thầu sẽ mở vào 

hôm 02/03/2021, lúc 13:15-14:00 giờ địa phương.  

 Hàn Quốc, Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông - Thủy sản Hàn 

Quốc (KAFTC) đã nhập khẩu 69.666 tấn gạo lứt/trắng (non-glutinous) trong 

đợt thầu mở ngày 22/02/2021 vừa qua.  

 Trong khi đó, KAFTC cũng vừa thông báo đợt thầu nhập khẩu mới cho 

số lượng 38.889 tấn gạo lứt (non-glutinous). Thầu sẽ diễn ra vào ngày 

04/03/2021, lúc 10h – 11h sáng, giờ địa phương. Hạn chót nhận hồ sơ dự 

thầu là lúc 15h ngày 03/03/2021, giờ địa phương.   

 Mauritius, thông báo mở đợt thầu nhập khẩu quốc tế cho số lượng 

4.000 tấn gạo trắng hạt dài từ các nguồn cung chỉ định.  
 

III. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: (Nguồn: www.xe.com) 
 

Ngoại tệ Thấp nhất Cao nhất Bình quân 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,43 6,48 6,46

Euro (USD/Euro) 1,20 1,22 1,21

Rupiah Indonesia (IDR) 13.916,74 14.239,39 14.036,12

Rupee Ấn Độ (INR) 72,31 73,03 72,73

Yen Nhật Bản (JPY) 104,62 106,17 105,35

Philippines Peso (PHP) 47,94 48,70 48,29

Pakistan Rupees (PKR) 157,90 160,55 159,53

Baht Thái Lan (THB) 29,86 30,31 30,00

Vietnamese Dong (VND) 22.941,92 23.137,35 23.026,97
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B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC: 
 

I. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU GẠO: 

1. Kết quả xuất khẩu:  
Theo số liệu tổng hợp, xuất khẩu tháng 2/2021 đạt 308.472 tấn, trị giá 

167,710 triệu USD so với cùng kỳ về số lượng giảm 42,06% và về trị giá giảm 

29,51%. Lũy kế xuất khẩu 02 tháng đầu năm 2021 đạt 656.045 tấn, trị giá 

359,457 triệu USD so với cùng kỳ về số lượng giảm 29,41% và về trị giá tăng 

16,57%.  
 

* Thị trường xuất khẩu lũy kế 2 tháng/2021: 

Thị Trường 
Số lượng 

(tấn) 
Trị giá  

(USD/tấn) 
Chiếm 

(%) 
Angola 147 91.460 0,02% 

Australia 4.503 2.919.857 0,69% 

China 159.198 83.633.213 24,27% 

East Timor 179 109.500 0,03% 

France 940 628.729 0,14% 

Ghana 49.544 30.059.545 7,55% 

Hongkong 14.210 8.767.791 2,17% 

Ivory Coast 31.387 16.689.344 4,78% 

Laos 1.121 524.131 0,17% 

Malaysia 23.471 13.182.604 3,58% 

Mozambique 1.782 1.118.732 0,27% 

Netherlands 597 407.862 0,09% 

Papua New Guinea         7.288         3.647.030  1,11% 

Philippines 255.874 137.625.314 39,00% 

Poland 640 403.067 0,10% 

Russia 109 81.362 0,02% 

Saudi Arabia 3.406 2.138.306 0,52% 

Senegal 258 160.295 0,04% 

Singapore 15.522 9.220.464 2,37% 

South Africa 643 406.086 0,10% 

Spain 113 85.275 0,02% 

Taiwan 3.877 2.104.503 0,59% 

Tanzania 1.500 885.500 0,23% 

Turkey 50 40.500 0,01% 

Ukraine 198 158.080 0,03% 

United Arab Emirates 3.745 2.270.804 0,57% 

United States of America 3.126 2.465.072 0,48% 

Các nước khác 72.616 39.633.010 11,07% 

TỔNG CỘNG 656.045 359.457.435 100,00% 
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2. Bảng tàu xếp hàng: 

Từ ngày 01/02 – 28/02/2021, có 20 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 162.000 tấn gạo các loại trong đó, 19 tàu cảng Hồ Chí Minh và 

01 tàu cảng Mỹ Thới). 
 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Global Harmony HCM 02/02/21 30.000 Cuba 

2 Hải Hà 388 HCM 03/02/21 3.700 Philippines 

3 Royal 16 HCM 04/02/21 4.800 Philippines 

4 An Bình 18 HCM 05/02/21 4.000 Philippines 

5 Hà Đông Mỹ Thới 05/02/21 4.000 Philippines 

6 Hòa Bình 9 HCM 09/02/21 6.000 Philippines 

7 TTC Vĩnh An HCM 14/02/21 6.000 Philippines 

8 Argos M HCM 14/02/21 30.000 Cuba 

9 Agali HCM 16/02/21 2.500 Châu Phi 

10 Royal 88 HCM 17/02/21 5.000 Philippines 

11 ATN Apolo HCM 17/02/21 6.600 Philippines 

12 Leo Star I HCM 18/02/21 20.000 Châu Phi 

13 Royal 15 HCM 19/02/21 4.000 Philippines 

14 Hòa Bình 9 HCM 20/02/21 6.400 Philippines 

15 Hoàng Phương Star HCM 23/02/21 3.800 Philippines 

16 Royal 16 HCM 24/02/21 5.000 Philippines 

17 Royal 89 HCM 25/02/21 5.000 Philippines 

18 Hòa Bình 16 HCM 26/02/21 4.000 Philippines 

19 Việt Hải Star HCM 28/02/21 4.800 Philippines 

20 Trường Lộc HCM 28/02/21 6.400 Philippines 

Tổng  162.000   

 

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 

1. Tiến độ sản xuất: 

Theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, 

thành phố vùng ĐBSCL: 

* Từ ngày 01/02 đến 28/02/2021: 

- Vụ Đông Xuân 2020-2021 đã thu hoạch được 231 ngàn ha với năng 

suất khoảng 65,79 tạ/ha. 

* Tính đến ngày 28/02/2021: 

- Vụ Đông Xuân 2020-2021 đã xuống giống được 1,472 triệu ha/1,550 

triệu ha đạt 97,39% diện tích kế hoạch, đã thu hoạch được 332 ngàn ha với 

năng suất khoảng 65,79 tạ/ha, đạt sản lượng khoảng 2,185 triệu tấn. 
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2. Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: 

 
Loại Hàng 

Giá  
cao nhất 

Giá  
thấp nhất 

Giá BQ 
So với 

T01/2021 
So với  

T02/2020 

Lúa Tươi Tại Ruộng 
Hạt dài         7.200          6.350       6.930         -48    +2.013  
Lúa thường   7.050         6.250      6.845         -19 +2.189  
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho 
Hạt dài 8.550      7.125      7.950  -24  +2.232  
Lúa thường        8.250         7.125      7.797  +28      +2.439  
Gạo Nguyên Liệu 
Lứt loại 1      10.950       10.150    10.453  -133    +3.072  
Lứt loại 2      10.450   10.050   10.239  +110  +3.470  
Xát trắng loại 1        11.900       11.150    11.579  -168 +2.946  
Xát trắng loại 2      11.750       11.050   11.383  +11  +3.685  
Phụ Phẩm 
Tấm 1/2     10.100         9.150      9.605  +8  +3.124  
Tấm 2/3        9.350        8.350     8.671  +74  +2.831  
Tấm 3/4        8.350         8.150      8.242  +123  +2.892  
Cám xát        7.600         6.750   7.239  +225  +2.483  
Cám lau        7.600         6.750      7.239  +225  +2.483  
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 
Gạo trắng 5% tấm    12.450       10.700    11.721  +18  +3.701  
Gạo trắng 10% tấm   12.400       11.450     11.908  -117 +3.938  
Gạo trắng 15% tấm    12.350       10.400     11.450  -21 +3.648  
Gạo trắng 20% tấm    12.200       11.250     11.642  -183 +3.832  
Gạo trắng 25% tấm   11.600       10.100    11.086  -49 +3.519  

 

C/ HẠT GẠO & MÓN NGON VIỆT NAM: 
 

1. Giống gạo Việt Nam: OM18 
* Nguồn gốc:  
OM18 là giống lúa thuần do PGS.TS Trần Thị Cúc Hòa và cộng sự 

thuộc Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu chọn tạo từ tổ hợp lai 

OM8017/OM5166. 

* Đặc điểm chính: 

Thời gian sinh trưởng rất ngắn từ 95 – 100 ngày; chiều cao cây 100 – 

110 cm, đẻ nhánh tốt, độ cứng cây: cấp 1. Phản ứng với đạo ôn (cấp 2) và 

rầy nâu (cấp 5) trong điều kiện thanh lọc nhân tạo, đặc biệt có khả năng chịu 

mặn tốt (3 – 4%). Năng suất vụ Đông Xuân 7 – 8 tấn/ha, vụ Hè Thu là 5 – 6 

tấn/ha.  
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(Ảnh minh họa) 

* Điển hình đã áp dụng thành công: 

Giống lúa canh tác được các vụ trong năm và thích hợp cho các vùng 

sinh thái ở Đồng bằng sông Cửu Long và vùng nhiễm mặn. 

* Đặc tính cơm: 

Hạt gạo đẹp, thon dài 7,0 – 7,1mm; tỷ lệ gạo lức (78 - 79%), gạo trắng 

(67 - 68%) và gạo nguyên (40 - 45%); Hàm lượng amylose 18 – 19%. Đặc 

biệt, khi nấu lên cơm mềm, ngọt có mùi thơm nhẹ. 

 
(Ảnh minh họa) 

 (Nguồn: Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long) 

 
2. Món ngon Việt Nam: 
Bánh giò là món ăn dân dã nhưng rất lành và mát, đặc biệt là mùi thơm 

ngào ngạt đầy cuốn hút. Chiếc bánh mịn màng, trắng trong của bột gạo được 

gói gọn trong những chiếc lá chuối xanh như chứa đựng những gì tinh túy 

nhất của trời đất vuông tròn. Bánh có lẽ ra đời từ rất lâu, rất phổ biến ở tỉnh 

miền Bắc và được du nhập vào các tỉnh miền Trung và Nam Bộ.  
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(Ảnh minh họa) 

Trước đây, để làm một nồi bánh ngon không hề đơn giản, người làm 

bánh phải có công thức pha chế bột. Tuy nhiên, ngày nay, với những công 

thức được chia sẻ bởi cộng đồng mạng, các chương trình nấu ăn, hoặc các 

chương trình giới thiệu văn hóa ẩm thực, mỗi gia đình đều có thể tự làm cho 

mình một nồi bánh giò, mặc dù không ngon như các tiệm làm bánh có truyền 

thống với công thức chế biến bột gia truyền. Bởi nguyên liệu làm bánh lại 

không cầu kỳ, chỉ có bột tẻ, thịt nạc vai băm, thêm ít một nhĩ, nấm hương,… 

cho nhân bánh thêm ngon. 

Với bánh giò, ngoài việc có công thức pha chế bột thì công đoạn khuấy 

bột và đánh bột lại rất quan trọng. Bánh ngon hay không cũng ở khâu này. 

Bột khô sau khi ngâm tan trong nước sẽ được ép ráo như bột làm bánh tẻ. 

Bột tiếp tục được đánh tan đều cùng nước trong quá trình nấu chín. Khoảng 

chừng 45 phút, khi bột đã đạt đến độ trắng và sánh đặc tức là đã chín.  

 
(Ảnh minh họa) 

Lá chuối gói bánh giò là lá chuối tây, không phải lá chuối hột cũng 

không phải lá chuối tiêu, những lá này sẽ làm bánh bị xám khi gói. Cây chuối 

lấy lá bán phải thường ít quả, quả nhỏ. Nhưng tiền bán lá có khi còn nhiều 

hơn tiền bán quả. 
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Người ta xắn bột ra những chiếc lá dong bánh tẻ, cuộn với nhân thịt phi 

thơm rồi buộc hờ bằng lạt giang, xâu thành những xâu nhỏ chừng 3 đến 5 

chiếc. Khi nước trong nồi đã sôi, bánh được đưa vào luộc lại cho chín lá, 

thơm gạo chừng 20 phút. Bánh chín được vớt ra, lan tỏa trong không gian 

mùi thơm ngậy của nhân bánh, của bột gạo và cái mùi ngai ngái rất riêng của 

lá dong rừng hoặc của lá chuối tuơi. Cảm giác chỉ cần đụng nhẹ là cái thứ 

nước thịt trong nhân bánh sẽ ứa ra, thơm và ngọt vô cùng. 

 
(Ảnh minh họa) 

Ăn bánh giò không phải là lúc quá đói hay có việc vội. Nó không như 

bánh đúc dân dã, không như bánh mì có thể vừa đi vừa nhai, cũng không cần 

bát đũa như bánh cuốn, càng khác với món các món phở bò, phở gà… Khi ăn 

bánh giò, cần thong thả và cảm nhận, miếng bánh vừa nóng vừa mềm, nóng 

mà vẫn có vị mát ở đầu lưỡi, ngọt vì nhân thịt, thơm vì hành mỡ, mềm nhưng 

vẫn cảm nhận được độ giòn của mộc nhĩ... mới cảm thấy món quà ăn nhẹ 

này là thú vị, vừa thanh lịch vừa ngon lành lại không đắt. Bánh giò cũng 

không cần gia vị như nước mắm, ớt, hạt tiêu. Bản thân nó đã đủ cho nó rồi. 

Nếu thích thì ăn kèm với chả mỡ, chả hạt lựu, chả quế… 
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(Ảnh minh họa) 

 
(Tổng hợp từ nhiều nguồn) 

*** 


