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A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  

I. GIÁ GẠO TRONG THÁNG 04: (Nguồn Oryza.com) 

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
THẤP 
NHẤT 

CAO 
NHẤT 

BÌNH 
QUÂN 

So 
T03.21 

So 
T04.20 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 473 504 487 -43 -71 

 5% tấm 463 494 477 -43 -71 

 25% tấm 448 476 460 -40 -48 

 Hom Mali 92% 758 787 772 -50 -332 

 Gạo đồ 100% Stxd 465 494 479 -41 -65 

 A1 Super 405 431 417 -39 -23 

VIỆT NAM 5% tấm 483 502 489 -29 +21 

 25% tấm 458 477 463 -28 +13 

 Jasmine 553 567 560 -28 -19 

 100% tấm 418 432 427 -14 +47 

ẤN ĐỘ 5% tấm 398 412 405 +9 +27 

 25% tấm 358 372 365 +9 +9 

 Gạo đồ 5% Stxd 368 387 378 -7 +2 

 100% tấm Stxd 278 287 282 +2 -9 

PAKISTAN 5% tấm 418 442 433 -11 -21 

 25% tấm 372 396 378 -20 -28 

 100% tấm Stxd 348 372 360 -2 +30 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 418 462 444 -15 -8 

MỸ 4% tấm 578 608 586 +2 -52 

 15% tấm (Sacked) 558 571 563 0 -20 

 Gạo đồ 4% tấm 586 606 594 +2 -4 

 Calrose 4%  956 979 967 +83 +82 
 

II. SỰ KIỆN TRONG THÁNG:  

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

Cập nhật 
T04.2021 

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 +1,00% 46,0 +4,55% 174,0 0,00% 

USDA 504,2 +1,00% 46,0 +2,00% 177,7 -0,14% 

FAO 513,6 +2,11% 48,2 +6,87% 182,7 0,00% 
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2. Dự báo tình hình xuất khẩu toàn cầu niên vụ 2020/2021: 
(Theo USDA đến ngày 12/05/2021; ĐVT: triệu tấn) 
Nước 

xuất khẩu 
2017 2018 2019 2020 

2021 
(T4.2021) 

2021 
(T5.2021) 

Điều 
chỉnh 

Ấn Độ 
   
12,573  

   
11,791  

     
9,813  

14,560     15,800      15,000  
 -0,800  

Thái Lan 
   
11,615  

   
11,213  

     
7,562  

5,706       6,000        6,500  
 +0,500  

Việt Nam 
     
6,488  

     
6,590  

     
6,581  

6,167       6,400        6,300  
 -0,100  

Pakistan 
     
3,647  

     
3,913  

     
4,550  

3,934       4,300        4,300  
               

-   

Mỹ 
     
3,349  

     
2,776  

     
3,138  

2,865       3,050        3,000  
 -0,050  

Các nước khác 
  
10,832  

  
12,014  

  
12,276  

  
11,992  

   10,790     11,329   +0,539  

Cả Thế giới  48,504   48,297   43,920  45,224     46,340      46,429   -0,089  

3. Dự báo tình hình nhập khẩu toàn cầu niên vụ 2020/2021 
(Theo USDA đến ngày 12/05/2021; ĐVT: triệu tấn) 
Nước 

nhập khẩu 
2017 2018 2019 2020 

2021 
(T4.2021) 

2021 
(T5.2021) 

Điều 
chỉnh 

Trung Quốc 5,900 4,500 2,800 3,200 2,900 2,600  -0,300  
Philippines 1,200 2,500 2,900 2,450 2,000 2,100  +0,100  
Nigeria 2,500 2,100 1,800 1,800 1,800 2,000  +0,200  
Senegal 1,100 1,100 1,000 1,050 1,150 1,250  +0,100  
Saudi Arabia 1,195 1,290 1,425 1,613 1,500 1,400  -0,100  

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 1,250  +0,050  

Malaysia 0,900 0,800 1,000 1,220 1,100 1,100 
               

-   
Iraq 1,161 1,237 1,263 0,970 1,000 1,150  +0,150  
Liên Minh Châu Âu 1,591 1,633 1,799 1,994 1,950 2,100  +0,150  
Các nước khác 29,207 30,237 28,503 29,807 30,440 30,179  +0,089  
Cả Thế giới 48,504 48,297 43,920 45,224 46,340 46,429  -0,089  

4. Các thị trường chính:  
Thái Lan, kết thúc tháng 04/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 

470 USD/tấn, giảm 22 USD/tấn so với thời điểm tháng 03/2021 và giảm 65 
USD/tấn so cùng kỳ năm trước. Thái Lan xuất khẩu 302.668 tấn gạo các loại 
trong tháng 03/2021, giảm 41,9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế xuất khẩu 
ba tháng đầu năm 2021 đạt 1,13 triệu tấn, giảm 23% so với cùng kỳ năm 
trước.  

Nội các Thái Lan đã chấp thuận đề xuất của Bộ Thương mại về việc hạ 
mức phí phụ thu đối với gạo xuất khẩu sang EU và UK theo hạn ngạch trong 
nỗ lực tăng cường khả năng cạnh tranh của hạt gạo Thái trên thị trường này.  
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 Ấn Độ, kết thúc tháng 04/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 
400 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với thời điểm tháng 03/2021 và giảm 30 
USD/tấn so cùng kỳ năm trước. Trong 11 tháng đầu năm tài chính 2020/21 
(4/2020-3/2021) Ấn Độ đã xuất khẩu 15,24 triệu tấn gạo các loại, tăng 81% so 
với năm 2019/20. Tính đến ngày 01/04/2021, tồn kho gạo Ấn Độ ở mức 49,93 
tấn quy gạo, trong đó bao gồm 31,062 triệu tấn lúa quy gạo, tăng 1,59% so 
với cùng kỳ năm trước và giảm 2,77% so với thời điểm 01/03/2021.  
 Chính phủ Ấn Độ đang hướng đến mục tiêu sản lượng 121,1 triệu tấn 
gạo trong niên vụ 2021/22 (tháng 7/2021 – tháng 6/2022), gồm 104,3 triệu tấn 
vụ Kharif (tháng 6-12) và 16,8 triệu tấn vụ Rabi (tháng 11-5).  
 Pakistan, kết thúc tháng 04/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 
440 USD/tấn, không đổi so với thời điểm tháng 03/2021 và giảm 15 USD/tấn 
so cùng kỳ năm trước. 
 Pakistan xuất khẩu 385.978 tấn gạo các loại trong tháng 03/2021, bao 
gồm 87.413 tấn gạo basmati và 298.565 tấn gạo non-basmati, tăng khoảng 
21% so với tháng 02/2021 và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.  
 Miến Điện, kết thúc tháng 04/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở 
mức 420 USD/tấn, giảm 40 USD/tấn so với thời điểm tháng 03/2021 và giảm 
30 USD/tấn so cùng kỳ năm trước. Chính phủ Miến Điện hướng đến mục tiêu 
xuất khẩu 2 triệu tấn gạo trong năm 2021 – mức bình quân hàng năm – bất 
chấp những tác động tiêu cực do cuộc chính biến hôm 01/02 gây ra. 
 Campuchia, xuất khẩu 77.466 tấn gạo các loại trong tháng 03/2021, 
giảm 18% so với cùng kỳ năm trước và tăng 85% so với thời điểm tháng 
02/2021. Lũy kế xuất khẩu ba tháng đầu năm 2021 đạt 153.688 tấn, giảm 33% 
so với cùng kỳ 2020. 
 Bangladesh, chính phủ nước này đã ký kết một biên bản ghi nhớ (MoU) 
với Thái Lan về việc nhập khẩu số lượng lên đến 1 triệu tấn gạo/năm theo 
hình thức thỏa thuận cấp chính phủ (G2G), có hiệu lực từ thời điểm ký kết 
cho đến năm 2026.  
 Philippines, nhập khẩu 575.243 tấn gạo các loại trong ba tháng đầu 
năm 2021, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu do giá gạo thế 
giới tăng cao và sản lượng trong nước dồi dào.  
 Sản lượng lúa quý I/2021 ước đạt 4,57 triệu tấn, thấp hơn dự kiến ban 
đầu khoảng 0,3% nhưng cao hơn 7,2% so với năm 2020. Bộ Nông nghiệp 
Philippines (DA) đang hướng đến mục tiêu sản lượng 20,4 triệu tấn lúa trong 
năm 2021, cao hơn 5% so với năm 2020, tương đương với tỷ lệ tự túc lương 
thực cả nước là 93%. 
 Tính ngày 01/03/2021, tồn kho gạo cả nước đạt mức 2,080 triệu tấn, 
giảm khoảng 4,5% so với cùng kỳ năm trước và giảm khoảng 5% so với thời 
điểm 01/02/2021. 
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 Châu Âu, từ ngày 01/09/2020-25/04/2021 năm thị trường 2020/21, EU 
và Anh đã nhập khẩu 757.862 tấn quy gạo các loại, giảm 19% so với cùng kỳ 
năm trước.  

5. Thông tin thầu: 
 Hàn Quốc, Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông-Thủy sản Hàn 
Quốc (KAFTC) thông báo kết quả thầu nhập khẩu tìm nguồn cung cho số 
lượng 208.217 tấn gạo lứt/trắng (non-glutinous) mở ngày 26/03/2021 vừa qua 
là: 46.229 tấn gạo lứt/ xát trắng (non-glutinous), thuộc về Thái Lan, Việt Nam 
và Trung Quốc.  
 Bangladesh, thông báo mở đợt thầu nhập khẩu quốc tế cho số lượng 
50.000 tấn gạo đồ non-basmati (giao hàng bằng đường sắt). Đây là đợt thầu 
thứ 13 trong năm tài chính 2020/21. Hạn chót nộp hồ sơ thầu: lúc 13 giờ, giờ 
địa phương, ngày 26/04/2021.  
 Chính phủ Bangladesh cũng thông báo mở tiếp đợt thầu nhập khẩu 
quốc tế thứ 14 trong năm tài chính 2020/21 cho số lượng 50.000 tấn gạo đồ 
non-basmati. Hạn chót nộp hồ sơ thầu: lúc 13 giờ, giờ địa phương, ngày 
02/05/2021. 
 Thông tin chi tiết các đợt thầu có thể tham khảo tại trang tin điện tử của 
Bộ Lương thực Bangladesh.   
 Iraq, Hội đồng Ngũ cốc Iraq đã nhập khẩu 60.000 tấn gạo Pakistan với 
giá 582,55 USD/T/CIF thông qua đợt thầu mở ngày 05/04/2021.  
 

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

Ngoại tệ Thấp nhất Cao nhất Bình quân 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,47 6,57 6,52

Euro (USD/Euro) 1,17 1,21 1,20

Rupiah Indonesia (IDR) 14.443,09 14.617,00 14.531,10

Rupee Ấn Độ (INR) 73,29 75,40 74,50

Yen Nhật Bản (JPY) 107,90 110,71 109,13

Philippines Peso (PHP) 48,18 48,61 48,46

Pakistan Rupees (PKR) 152,50 154,34 153,28

Baht Thái Lan (THB) 31,17 31,55 31,35

Vietnamese Dong (VND) 22.999,24 23.203,23 23.086,08

 
B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC: 
 

I. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU GẠO: 
1. Kết quả xuất khẩu:  
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Theo số liệu tổng hợp, kết quả xuất khẩu tháng 04/2021 đạt 781.159 
tấn, trị giá 424,217 triệu USD so với cùng kỳ tăng 47,13% về số lượng và tăng 
59,92% về trị giá. Lũy kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm đến ngày 
30/04/2021 số lượng đạt 1,973 triệu tấn, trị giá 1,072 tỷ USD so với cùng kỳ 
về số lượng giảm 6,95% và về trị giá tăng 7,34%.  

* Thị trường xuất khẩu lũy kế 4 tháng/2021: 

Thị Trường 
Số lượng 

(tấn) 
Trị giá  

(USD/tấn) 
Chiếm 

(%) 
Angola 380 188.396 0,02% 
Australia 11.900 7.515.977 0,60% 
Bangladesh 42.875 25.937.325 2,17% 
Belgium 465 281.933 0,02% 
China 369.161 194.120.803 18,71% 
France 1.399 954.429 0,07% 
Ghana 209.875 122.667.396 10,64% 
Hongkong 28.338 17.403.969 1,44% 
Indonesia 8.320 4.259.610 0,42% 
Ivory Coast 128.783 64.669.736 6,53% 
Malaysia 113.252 60.330.028 5,74% 
Mozambique 11.288 6.988.273 0,57% 
Netherlands 3.467 2.231.023 0,18% 
Philippines 715.717 381.438.754 36,27% 
Poland 2.238 1.388.836 0,11% 
Russia 591 417.386 0,03% 
Saudi Arabia 8.617 5.473.142 0,44% 
Senegal 281 180.880 0,01% 
Singapore 37.686 21.877.335 1,91% 
South Africa 1.885 1.188.571 0,10% 
Spain 183 127.440 0,01% 
Taiwan 8.070 4.358.822 0,41% 
Tanzania 4.500 2.793.500 0,23% 
Turkey 1.201 844.084 0,06% 
Ukraine 563 375.300 0,03% 
United Arab Emirates 13.754 8.446.486 0,70% 
United States of America 6.112 4.666.882 0,31% 
Các nước khác 242.147 130.989.297 12,27% 

TỔNG CỘNG 1.973.048 1.072.115.613 100,00% 

2. Bảng tàu xếp hàng: 
Từ ngày 01/04 – 30/04/2021, có 39 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 333.250 tấn gạo các loại (27 tàu cảng Hồ Chí Minh và 12 tàu 
cảng Mỹ Thới). 
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STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Hoàng Phương Star Mỹ Thới 02/04/2021 4.000 Philippines 

2 Samurai Indad II Mỹ Thới 02/04/2021 1.500 Malaysia 

3 Vĩnh Phúc 168 Mỹ Thới 02/04/2021 3.200 Philippines 

4 Hòa Bình 27 Mỹ Thới 07/04/2021 2.600 Philippines 

5 New Win HCM 07/04/2021 10.000 Bangladesh  

6 Hồng Lĩnh 1 HCM 08/04/2021 12.000 Philippines 

7 Thái Bình 38 HCM 08/04/2021 5.000 Philippines 

8 Bích Thang Mỹ Thới 09/04/2021 4.000 Philippines 

9 Hoà Bình 27 Mỹ Thới 09/04/2021 2.600 Philippines 

10 Ja Phie Mỹ Thới 09/04/2021 2.300 Philippines 

11 Mekong  Mỹ Thới 09/04/2021 4.000 Philippines 

12 HTK Fortune HCM 10/04/2021 27.500 Châu Phi 

13 Sun Bright  HCM 10/04/2021 6.000 Philippines 

14 Sunrise 69 HCM 13/04/2021 6.000 Philippines 

15 Global Faith HCM 14/04/2021 23.000 Châu Phi 

16 Hà Đông Mỹ Thới 14/04/2021 4.500 Philippines 

17 Hải Hà 388 Mỹ Thới 14/04/2021 4.000 Philippines 

18 Sea Dragon 8888 HCM 14/04/2021 4.900 Malaysia 

19 Trường Lộc 16 HCM 14/04/2021 5.000 Philippines 

20 Hải Bình 16 HCM 15/04/2021 4.000 Philippines 

21 Hoàng Phương Lucky HCM 15/04/2021 6.200 Philippines 

22 Hòa Bình 54 HCM 16/04/2021 5.000 Philippines 

23 New Xa La Mỹ Thới 16/04/2021 3.850 Philippines 

24 Việt Thắng 136 HCM 16/04/2021 4.000 Philippines 

25 Courage HCM 18/04/2021 17.000 Syria 

26 Hải Phương Ocean HCM 20/04/2021 4.000 Philippines 

27 Team Challenge HCM 18/04/2021 27.000 Bangladesh  

28 Zircon HCM 18/04/2021 7.000 Philippines 

29 Caro Padre HCM 25/04/2021 52.000 Châu Phi 

30 Quang Minh 6 HCM 20/04/2021 4.000 Philippines 

31 Quang Minh 9 HCM 20/04/2021 4.100 Philippines 

32 Hòa Bình HCM 25/04/2021 6.400 Philippines 

33 New ACE HCM 25/04/2021 7.000 Philippines 

34 Haydee HCM 25/04/2021 30.000 Cuba 

35 HTK Venus HCM 25/04/2021 3.800 Philippines 

36 Hòa Bình 45 HCM 29/04/2021 4.000 Philippines 

37 Ja Phie Mỹ Thới 29/04/2021 1.800 Philippines 
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38 Việt Hải Star HCM 30/04/2021 4.000 Philippines 

39 MD Sun HCM 30/04/2021 6.000 Philippines 

Tổng  333.250   

 
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 01/04 đến 30/04/2021: 
- Vụ Đông Xuân 2020-2021 đã thu hoạch được 242 ngàn ha với năng 

suất khoảng 72,30 tạ/ha. 
- Vụ Hè Thu: đã xuống giống được 710 ngàn ha/1,521 triệu ha diện tích 

kế hoạch. 
* Tính đến ngày 30/04/2021: 
- Vụ Đông Xuân 2020-2021 đã xuống giống được 1,520 triệu ha đạt 

100% diện tích kế hoạch, đã thu hoạch được 1,466 triệu ha với năng suất 
khoảng 72,30 tạ/ha, đạt sản lượng khoảng 10,597 triệu tấn. 

- Vụ Hè Thu: Diện tích xuống giống được 710 ngàn ha/1,521 triệu ha 
diện tích kế hoạch, đã thu hoạch được 3 ngàn ha với năng suất khoảng 66,67 
tạ/ha, đạt sản lượng khoảng 21 ngàn tấn. 

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 

T03/2021 
So với  

T04/2020 
Lúa Tươi Tại Ruộng 
Hạt dài        7.900       6.400      7.302         +740  +285  
Lúa thường        7.900          6.400      7.143         +543         +568  
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho 
Hạt dài        6.900          6.050       6.353  -1.218        +263  
Lúa thường     6.900    5.850       6.277  -1.274      +696  
Gạo Nguyên Liệu 
Lứt loại 1      9.750       8.650       9.126  -612  +384  
Lứt loại 2  9.350  8.500      8.818  -884        +622  
Xát trắng loại 1     11.300  10.350    10.680  -326        +226  
Xát trắng loại 2   10.800    10.050  10.358  -692       +558  
Phụ Phẩm 
Tấm 1/2       9.250  8.300       8.711  -521    +1.250  
Tấm 2/3    8.650          6.950       7.780  -614     +1.136  
Tấm 3/4   8.050  7.050      7.445  -536 +1.350  
Cám xát     6.950       6.050      6.414  -449    +1.310  
Cám lau   6.950    6.050  6.414  -449 +1.285  
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 
Gạo trắng 5% tấm 11.800  10.300     10.757  -689       +661  



SỐ 10 - THÁNG 04/2021 

 

 

www.vietfood.org.vn  

-9-

Gạo trắng 10% tấm 11.500        10.550     10.925  -575      +806  
Gạo trắng 15% tấm  11.400    10.050     10.558  -635        +731  
Gạo trắng 20% tấm    11.200  10.350  10.715  -523   +640  
Gạo trắng 25% tấm     10.850        9.600  10.243  -592 +682  

 
C/ HẠT GẠO & MÓN NGON VIỆT NAM: 
 

1. Giống gạo Việt Nam: OM16 
* Nguồn gốc:  
OM16 là giống lúa thuần do Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long nghiên 

cứu lai tạo. 
* Đặc điểm chính: 
Thời gian sinh trưởng rất ngắn từ 95 – 100 ngày. Phản ứng với đạo ôn 

(cấp 3-5) và rầy nâu (cấp 3) trong điều kiện thanh lọc nhân tạo. Tiềm năng 
năng suất 5,0 - 8,0 tấn/ha.  

 
(Nguồn ảnh: Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long) 

* 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. 
* Phẩm chất gạo: 
Tỷ lệ gạo lức: 77-80%; tỷ lệ gạo trắng: 66-69%; tỷ lệ gạo nguyên: 51-

58%; tỷ lệ bạc bụng: 4-8%; tỷ lệ D/R: 3,1. Độ trở hồ: cấp 3; độ bền gel: 71-
76mm. 

Hạt gạo đẹp, thon dài 6,9 – 7,1mm; Hàm lượng amylose 16 – 19%. Đặc 
biệt, khi nấu lên cơm trắng mềm dẻo và có mùi thơm nhẹ. 
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(Nguồn ảnh: Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long) 

 (Nguồn: Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long) 
2. Món ngon Việt Nam: 
Nhắc đến những món ăn dân dã đi vào lòng người của ẩm thực Việt, 

không thể không kể đến Bánh bèo. Hương vị đậm đà của món bánh này đã 
khiến bao thực khách quốc tế không thể quên. Nếu nói về những món loại 
bánh Việt được yêu thích nhất thì chắc chắn bánh bèo sẽ là một trong những 
cái tên không thể thiếu. 

 
(Ảnh minh họa) 

Bánh bèo là một món bánh rất thịnh hành ở miền Trung, ngoài ra cũng 
phổ biến ở miền Nam Việt Nam. Ở miền Trung, bánh bèo thường được phân 
ra làm hai loại là bánh bèo Quảng Nam và bánh bèo Huế. Bánh bèo Quảng 
Nam thường là bánh to, dày, ăn với nhân là bột nấu nhão gồm có thịt, tôm 
băm, hẹ, khi ăn bỏ thêm ít hành phi, ớt băm. Bánh bèo Huế có khác chút ít, 
bánh mỏng hơn, có bột tôm sấy, khi ăn kèm theo da heo chiên giòn. Bánh bèo 
miền Trung đa phần đúc bằng chén (bánh bèo chén).  

Sang tới miền Nam thì bánh bèo có nhiều kiểu cách khác nhau, nhưng 
thường là ăn chung với nhiều loại bánh cũng như gia vị khác, làm cho hương 
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vị đặc trưng của bánh bèo mất đi phần nào. Ở miền Nam, bánh bèo biến thể 
thành bánh bèo ngọt. Trong chế biến người ta trộn nước đường (thường là 
đường vàng hòa tan vô nước rồi nấu sôi lên để nguội) vào bột gạo, có thêm lá 
dứa cho thơm. Nhân bánh thường là đậu xanh nấu tán nhuyễn và bánh bèo 
ngọt miền Nam ăn với nước cốt dừa. Đây là một món bánh ăn vặt rẻ tiền, 
ngon và là ký ức tuổi thơ của người miền Nam. 

Tên bánh bèo có thể xuất phát từ hình dạng của nó: giống như cái lá 
của cây bèo. Cũng có một giải thích khác rằng vì những chiếc bánh bèo nhỏ 
xinh thật bình dị, dân dã nên người ta đặt cho nó cái tên “bèo” có nghĩa là đơn 
giản, dân dã. 

 
(Ảnh: daubepgiadinh.vn) 

Bánh bèo là sự kết hợp của 3 yếu tố chính đó là bột gạo, nhân để rắc 
lên bánh, và nước chấm. Ngoài ra, để làm được bánh bèo ngon, người làm 
bánh phải thật khéo léo và tỉ mỉ trong từng công đoạn từ pha bột, cho bột vào 
khuôn, đổ bánh, hấp bánh, làm nhân bánh, nước mắm. 

Yếu tổ đầu tiền và cũng là nguyên liệu chính của bánh bèo là bột gạo. 
Bột Gạo làm bánh bèo nên là loại gạo nở, vì khi làm bánh sẽ có độ nhai và độ 
bùi nhất định, nếu gạo dẻo quá thì bánh sẽ dính và không ngon. Bột sau khi 
được ngâm từ 4 - 6 giờ (thời gian đủ để bánh dai và không bị chua) thì sẽ 
được hòa cùng nước lạnh rồi mang đi khuấy từ từ một cách đều tay. Tiếp 
đến, người ta cho nước sôi vào và khuấy cho đến khi hỗn hợp hòa quyện vào 
nhau. Phần nước lắng màu trắng trên mặt bột sẽ được bỏ đi trước khi mang 
hấp. Bột sẽ được cho vào các chén nhỏ với lượng vừa đủ để chiếc bánh 
không quá dày. Các chén bánh bèo sẽ được đưa vào nồi hấp cách thủy 
khoảng 7-8 phút cho đến khi bánh chuyển sang màu trắng đục. 
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(Nguồn ảnh: vietfoodshop.com) 

Yếu tố kế đến là nhân bánh. Nhân bánh bèo gồm các nguyên liệu là tôm 
chấy (hỗn hợp tôm giã nhuyễn kèm gia vị rim khô), hành phi, tóp mỡ (hoặc 
bánh mì chiên). Loại tôm được chọn phải là tôm còn tươi. Sau khi làm sạch 
tôm, lột vỏ, chẻ sống lưng lấy chỉ thì người ta sẽ tiến hành luộc tôm. Sau khi 
tôm chín, đổ tôm vào máy xay nhuyễn. Hỗn hợp này sẽ mang chiên trên chảo 
dầu ăn đã được phi thơm tỏi. Người làm bánh sẽ thêm chút muối kèm một số 
gia vị như tiêu, hành... rồi đảo đều tay đến khi chín sẽ hạ lửa đun riu riu đến 
khi nào tôm hơi khô thì tắt bếp. Sau khi làm nhân xong, người ta sẽ rải nhân 
tôm chấy cùng với ít hành phi hoặc bánh mì chiên lên trên mặt bánh bèo rồi 
xếp từng chiếc bánh nhỏ ra chiếc mẹt tre. 

Làm bánh bèo đã cầu kỳ, công đoạn làm nước mắm chấm lại càng đòi 
hỏi sự tỉ mỉ không kém. Bánh bèo ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào 
yếu tố nước mắm này. Vỏ tôm khi làm nhân sẽ được giữ lại để luộc lấy nước, 
thêm chút đường, muối và chút nước mắm. Cái khéo của người làm là làm 
sao cho nước mắm có vị thanh thanh vừa đủ, không quá ngọt cũng không 
quá mặn. Nước chấm bánh bèo Huế không có tỏi cũng không dùng chanh 
hay giấm. Khi ăn, người ta chỉ xắt một ít ớt xanh vào để kích thích vị giác. 

 
(Nguồn ảnh: banhmro.com.vn) 
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Thưởng thức món bánh ngay từ miếng đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận được 
vị ngọt của tôm chấy, vị bùi của bột bánh hòa quyện cùng hương vị cay nồng 
đậm đà của nước mắm. Hương vị tuyệt vời này đã khiến nhiều du khách ăn 
từ chén bánh này đến chén bánh khác mà không cảm thấy bị ngán. 

Không biết có từ bao giờ và xuất xứ ra sao, chỉ biết ngày nay bánh bèo 
đã trở thành một món ăn đặc sản của người dân xứ Huế nói riêng, và đã trở 
thành một nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung. Từ những 
lễ hội lớn, ngày tết, ngày giỗ cho đến những bữa cơm dân dã, những bữa ăn 
thân mật đãi khách phương xa, tất cả đều có sự hiện diện của bánh bèo trên 
mâm cỗ. 

(Tổng hợp từ nhiều nguồn) 
*** 


