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A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  

I. GIÁ GẠO TRONG THÁNG 05: (Nguồn Oryza.com) 

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
THẤP 
NHẤT 

CAO 
NHẤT 

BÌNH 
QUÂN 

So 
T05.21 

So 
T06.20 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 423 470 449 -25 -60 

 5% tấm 413 460 439 -25 -60 

 25% tấm 398 438 420 -26 -53 

 Hom Mali 92% 653 707 675 -47 -375 

 Gạo đồ 100% Stxd 426 468 449 -24 -68 

 A1 Super 368 399 385 -22 -36 

VIỆT NAM 5% tấm 468 492 482 -12 +15 

 25% tấm 448 467 460 -8 +10 

 Jasmine 558 567 561 -8 +5 

 100% tấm 408 422 417 -7 +46 

ẤN ĐỘ 5% tấm 383 392 390 -5 +17 

 25% tấm 353 362 360 0 +17 

 Gạo đồ 5% Stxd 363 372 365 -5 -6 

 100% tấm Stxd 273 277 275 -2 -25 

PAKISTAN 5% tấm 408 447 429 -11 -13 

 25% tấm 353 387 371 -9 -14 

 100% tấm Stxd 333 357 345 -10 +16 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 408 422 413 -7 -47 

MỸ 4% tấm 593 629 618 -2 -27 

 15% tấm (Sacked) 568 590 577 +1 -13 

 Gạo đồ 4% tấm 601 610 605 -8 0 

 Calrose 4%  1028 1055 1037 +20 +99 
 

II. SỰ KIỆN TRONG THÁNG:  
1. Dự báo thị trường thương mại gạo toàn cầu: 
 

Cập nhật 
T06.2021 

Sản lượng 
2021/22 

(triệu tấn) 

So 
2020/21 

Thương 
mại 

2021/22 
(triệu tấn) 

So 
2020/21 

Tồn kho 
cuối kỳ 
2021/22 

(triệu tấn) 

So 
2020/21 

IGC 512,0 +1,59% 47,0  0,00% 171,0  +1,18% 

USDA 506,6 +0,32% 47,0 -0,34% 168,4   -4,49% 

FAO 519,1 +0,99% 47,9 -0,21% 184,6  +0,38% 
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2. Dự báo tình hình xuất khẩu toàn cầu niên vụ 2020/2021: 
(Theo USDA đến ngày 12/07/2021; ĐVT: triệu tấn) 
Nước 

xuất khẩu 
2017 2018 2019 2020 

2021 
(T6.2021) 

2021 
(T7.2021) 

Điều 
chỉnh 

Ấn Độ   11,791      9,813    14,560  18,000     15,500      15,500             -   
Thái Lan   11,213   7,562    5,706  5,800       6,500        6,500             -   
Việt Nam  6,590    6,581    6,167  6,300       6,300        6,300             -   
Pakistan  3,913  4,550   3,934  4,200       4,300        4,300             -   
Mỹ  2,776     3,142      2,858  2,925       2,850        2,850             -   
Các nước khác   12,014    12,276    11,992    10,695     11,479     11,559   +0,080  
Cả Thế giới  48,297   43,924  45,217 47,920     46,929      47,009   +0,080  

3. Dự báo tình hình nhập khẩu toàn cầu niên vụ 2020/2021 
(Theo USDA đến ngày 12/07/2021; ĐVT: triệu tấn) 
Nước 

nhập khẩu 
2017 2018 2019 2020 

2021 
(T4.2021) 

2021 
(T5.2021) 

Điều 
chỉnh 

Trung Quốc 4,500    2,800  3,200  3,800       2,800        3,000  +0,200  
Philippines   2,500    2,900    2,450  2,100       2,100        2,100            -   
Nigeria     2,100      1,800      1,800  1,900       2,000        2,000            -   
Senegal     1,100      1,000      1,050  1,150       1,250        1,250            -   
Saudi Arabia     1,290      1,425      1,613  1,500       1,400        1,400            -   
Bangladesh   1,400   0,080  0,020   1,300        1,300        1,300            -   
Bờ Biển Ngà    1,500    1,350  1,100 1,200        1,250        1,250            -   
Malaysia 0,800      1,000      1,220  1,100       1,100        1,100            -   
Iraq   1,237      1,263      0,970  1,000       1,150        1,150            -   
Liên Minh Châu Âu     1,633    1,799  1,994 1,950        2,100        2,100            -   
Các nước khác   30,237    28,507      9,800    30,920     30,479     30,359   -0,120  
Cả Thế giới  48,297    43,924  25,217 47,920     46,929      47,009  +0,080  

4. Các thị trường chính:  
THÁI LAN 
Kết thúc tháng 06/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 415 

USD/tấn, giảm khoảng 43 USD/tấn so với thời điểm tháng 05/2021 và giảm 
khoảng 75 USD/tấn so cùng kỳ năm trước.  

Nguồn cung này đã xuất khẩu 319.280 tấn gạo các loại trong tháng 5/2021, 
giảm 2,4% so với tháng 4/2021 và giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái.   

Cục Khí tượng Thủy văn Thái Lan cho biết nước này có thể sẽ phải đối 
mặt với tình trạng khô hạn trong tháng 7-8 tới khi lượng mưa tại các tỉnh miền 
Bắc được dự báo dưới mức bình quân năm. 

ẤN ĐỘ 
Kết thúc tháng 06/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 385 

USD/tấn, giảm khoảng 5 USD/tấn so với thời điểm tháng 05/2021 và tăng 
khoảng 5 USD/tấn so cùng kỳ năm trước.  
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Tính đến ngày 01/06/2021, tồn kho gạo cả nước đạt 49,15 triệu tấn, bao 
gồm 28,69 triệu lúa quy gạo, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,3% 
so với thời điểm 01/05/2021. 

Báo cáo ngành hàng tháng 6/2021 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho 
thấy xuất khẩu gạo cả năm 2021 của Ấn Độ ước đạt mức kỷ lục – 17 triệu tấn. 
Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo các loại trong quý I/2021, trong đó chỉ 
riêng tháng 3/2021, con số này lên đến gần 2,5 triệu tấn.   

Trong năm thị trường 2020/21 (4/2020-3/2021) vừa qua, khối lượng gạo 
Ấn Độ xuất khẩu sang một số nước như: Đông Timor, Puerto Rico, Brazil, Papua 
New Guinea, Zimbabwe, Burundi, Eswatini, Miến Điện và Nicaragua tăng đột 
biến. Một trong số đó là lần đầu nhập khẩu gạo từ Ấn Độ trong khi đa phần các 
nước còn lại chỉ nhập rất ít vào trước đó. Theo đó, tổng khối lượng gạo Ấn Độ 
nhập khẩu vào các nước này chỉ dừng ở mức 197 tấn năm thị trường 2019/20, 
trong khi năm 2020/21 con số này lại được ghi nhận ở mức ấn tượng là 154 
ngàn tấn. 

Liên quan đến vấn đề gắn nhãn chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm gạo 
basmati tại thị trường châu Âu, Ấn Độ và Pakistan hiện đã đi đến được sự đồng 
thuận chung về việc đồng ý chia sẻ quyền sở hữu đối với chủng loại gạo này.  

PAKISTAN  
Kết thúc tháng 06/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 410 

USD/tấn, giảm khoảng 30 USD/ tấn so với thời điểm tháng 05/2021 và giảm 
khoảng 20 USD/tấn so cùng kỳ năm trước. 

Nguồn cung này đã xuất khẩu 180.134 tấn gạo các loại trong tháng 
05/2021, bao gồm 48.575 tấn gạo basmati và 131.559 tấn gạo non-basmati, 
giảm khoảng 41% so với tháng 04/2021 và giảm khoảng 48% so với cùng kỳ 
2020. 

Pakistan chính thức áp dụng thuế suất 10% đối với gạo nhập khẩu. Nguồn 
cung này lo ngại chính sách trợ giá của chính phủ Ấn Độ sẽ gây thiệt hại lớn đến 
ngành xuất khẩu gạo Pakistan do chênh lệch giá chào gạo trắng các loại trên thị 
trường thương mại gạo thế giới giữa hai nước hiện đã lên đến gần 100 USD/tấn. 
Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Gạo Pakistan (REAP) đang hối thúc chính phủ đệ 
trình vấn đề này lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nhằm tìm kiếm sự can 
thiệp cần thiết và kịp thời.  

Kể từ ngày 11/06/2021, Nga chính thức gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gạo từ 
Pakistan. Cục Bảo vệ Thực vật – Bộ An toàn Thực phẩm Nga đã ban hành lệnh 
cấm này từ tháng 05/2019 sau khi phát hiện một lô hàng gạo Pakistan nhập 
khẩu vào Nga có côn trùng sống.     

MIẾN ĐIỆN  
Kết thúc tháng 06/2021 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 410 

USD/tấn, giảm khoảng 10 USD/tấn so với thời điểm tháng 05/2021 và giảm 
khoảng 30 USD/tấn so cùng kỳ năm trước.  
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CAMPUCHIA 
Xuất khẩu 40.536 tấn gạo các loại trong tháng 05/2021. Lũy kế xuất khẩu 5 

tháng đầu năm 2021 đạt 233.031 tấn, giảm 34,56% so với cùng kỳ 2020. Trung 
Quốc tiếp tục là khách hàng nhập khẩu lớn nhất với 40%, theo sau là châu Âu 
30%, Đông Nam Á 12% và các khu vực khác chiếm 18%.  

BANGLADESH 
Chính phủ đã thông qua kế hoạch nhập khẩu 50.000 tấn gạo đồ (non-

basmati) từ Ấn Độ với mức giá 399,9 USD/tấn.  

INDONESIA 
Bộ Nông nghiệp nước này dự báo sản lượng lúa niên vụ 2021/22 đạt 55,2 

triệu tấn, cao hơn một chút so với mục tiêu 54,7 triệu tấn đề ra ban đầu.  

PHILIPPINES 
Bộ Tài chính yêu cầu Cơ quan Hải quan giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu 

gạo trong vòng 12 tháng tới khi chính phủ nước này tạm thời áp dụng khung 
thuế suất mới. Bộ Tài chính lo sợ các thương nhân sẽ nhập khẩu gạo giá rẻ 
hàng loạt từ các nguồn cung ngoài khối ASEAN, điển hình như Ấn Độ.  

Trong 5 tháng đầu năm 2021, Philippines đã nhập khẩu tổng cộng 1,026 
triệu tấn gạo các loại, thấp hơn 12% so với cùng kỳ năm 2020.  

Tính đến ngày 01/04/2021, tồn kho gạo cả nước đạt 2,444 triệu tấn, tăng 
khoảng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 17,5% so với thời điểm 
01/03/2021. Trong đó, tồn kho trong dân vào khoảng 1,465 triệu tấn, tồn kho 
thương mại là 738 ngàn tấn và tồn kho của NFA là 241 ngàn tấn.  

TRUNG QUỐC 
Tập đoàn Ngũ cốc, Dầu và Thực phẩm Quốc gia Trung Quốc (COFCO) đã 

đồng ý nhập khẩu 20.000 tấn gạo trắng Thái Lan (thời gian giao hàng tháng 6-
7/2021) trong khuôn khổ Biên bản Ghi nhớ (MOU) được ký kết hồi đầu năm 
2015 với Bộ Thương mại Thái Lan. Đến thời điểm này, COFCO đã nhập khẩu 
720 ngàn tấn/1 triệu tấn tổng khối lượng MOU. 

CHÂU ÂU 
Từ ngày 01/09/2020-20/06/2021 năm thị trường 2020/21, EU và Anh đã 

nhập khẩu 980.936 tấn quy gạo các loại, giảm khoảng 24% so với cùng kỳ năm 
trước.   

IRAQ 
Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO) ước tính sản lượng lúa gạo năm 

2021 của Iraq vào khoảng 200.000 tấn, giảm 57% so với năm 2020. Nhập khẩu 
gạo của Iraq trong năm thị trường 2021/22 được dự báo vào khoảng 1,1 triệu 
tấn. 
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5. Thông tin thầu: 
 Hàn Quốc, Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông-Thủy sản Hàn 
Quốc (KAFTC) thông báo kết quả đợt thầu nhập khẩu thứ ba trong năm, mở 
ngày 14/05/2021 vừa qua, với số lượng trúng thầu là 94.444 tấn gạo lứt (non-
glutinous) từ hai nguồn cung 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). Thầu sẽ đóng vào hôm 12/07/2021.  
 

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

Ngoại tệ Thấp nhất Cao nhất Bình quân 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,38 6,48 6,43 

Euro (USD/Euro) 1,19 1,22 1,20 

Rupiah Indonesia (IDR) 14.200,72 14.515,68 14.341,77 

Rupee Ấn Độ (INR) 72,81 74,37 73,59 

Yen Nhật Bản (JPY) 109,25 111,05 110,11 

Philippines Peso (PHP) 47,66 48,87 48,19 

Pakistan Rupees (PKR) 154,41 158,40 156,61 

Baht Thái Lan (THB) 31,09 32,09 31,44 

Vietnamese Dong (VND) 22.884,51 23.173,14 23.0007,19 

 
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, kết quả xuất khẩu tháng 6/2021 đạt 436.140 tấn, trị 

giá 241,612 triệu USD so với cùng kỳ giảm 3,1% về số lượng và tang 6,37% về 
trị giá. Lũy kế xuất khẩu gạo Việt Nam từ đầu năm đến ngày 30/06/2021 số 
lượng đạt 3,028 triệu tấn, trị giá 1,648 tỷ USD so với cùng kỳ về số lượng giảm 
14,01% và về trị giá giảm 3,99%. 

 

* Thị trường xuất khẩu lũy kế 6 tháng/2021: 

Thị Trường 
Số lượng 

(tấn) 
Trị giá  

(USD/tấn) 
Chiếm 

(%) 
Angola 682 357.146 0,02% 
Australia 18.829 11.942.833 0,62% 
Bangladesh 52.808 31.937.961 1,74% 
Belgium 1.736 1.272.329 0,06% 
Chile 67 58.488 0,00% 
China 580.942 308.683.208 19,19% 
Cuba 121.800 64.721.963 4,02% 
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East Timor 30.987 2.809.155 1,02% 
France 1.731 1.227.408 0,06% 
Ghana 327.551 191.302.788 10,82% 
Hongkong 43.749 26.773.398 1,44% 
Indonesia 19.999 10.218.262 0,66% 
Ivory Coast 204.560 104.156.817 6,76% 
Laos 10.558 4.944.831 0,35% 
Malaysia 151.104 80.128.848 4,99% 
Mozambique 21.870 13.155.488 0,72% 
Netherlands 5.338 3.569.161 0,18% 
Papua New Guinea 16.484 8.133.740 0,54% 
Philippines 1.092.957 579.833.869 36,10% 
Poland 3.565 2.242.244 0,12% 
Russia 864 631.200 0,03% 
Saudi Arabia 12.986 8.390.522 0,43% 
Singapore 68.857 39.794.342 2,27% 
South Africa 3.161 2.049.058 0,10% 
Spain 277 192.565 0,01% 
Taiwan 11.445 6.251.615 0,38% 
Tanzania 6.051 3.752.432 0,20% 
Turkey 1.226 861.954 0,04% 
Ukraine 708 486.795 0,02% 
United Arab Emirates 21.177 13.059.080 0,70% 
United States of America 8.704 6.525.656 0,29% 
Các nước khác 184.979 118.726.074 6,11% 

TỔNG CỘNG 3.027.753 1.648.191.229 100,00% 

2. Bảng tàu xếp hàng: 
Từ ngày 01/06 - 30/06/2021, có 17 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 149.400 tấn gạo các loại trong đó, 15 tàu cảng Hồ Chí Minh và 02 
tàu cảng Mỹ Thới. 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Việt Hải Star HCM 02/06/21 5.000 Philippines 
2 Navi Sunny HCM 03/06/21 11.200 Hàn Quốc 
3 An Bình 18 HCM 04/06/21 3.800 Philippines 
4 Hà Đông Mỹ Thới 04/06/21 4.000 Philippines 
5 Oriental Sky HCM 04/06/21 5.000 Philippines 
6 Vĩnh Phúc 169 HCM 05/06/21 6.200 Philippines 
7 Lamar HCM 06/06/21 16.800 Syria 
8 Nam Phát Star HCM 07/06/21 5.000 Malaysia 
9 An Thịnh Phú 08 HCM 09/06/21 6.200 Philippines 

10 Quang Minh 5 HCM 13/06/21 4.100 Philippines 



SỐ 12 - THÁNG 06/2021 

 

Trang 8 

       www.vietfood.org.vn  

11 Hòa Bình 27 HCM 16/06/21 2.600 Philippines 
12 DS Manatee HCM 18/06/21 21.000 Châu Phi 

13 Genco Auvergne HCM 20/06/21 43.000 Châu Phi 

14 Hoàng Dương 88 Mỹ Thới 21/06/21 2.600 Philippines 
15 Hải Bình 16 HCM 23/06/21 4.000 Philippines 
 16 Hòa Bình 54 HCM 28/06/21 5.000 Philippines 
 17 Việt Hải Star HCM 28/06/21 3.900 Philippines 

Tổng Cộng 149.400   
 
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 01/06 đến 30/06/2021: 
- Vụ Hè Thu: đã xuống giống được 240 ngàn ha/1,521 triệu ha diện tích kế 

hoạch, đã thu hoạch được 176 ngàn ha với năng suất khoảng 64,74 tạ/ha. 
* Tính đến ngày 30/06/2021: 
- Vụ Hè Thu: Diện tích xuống giống được 1,501 triệu ha/1,521 triệu ha diện 

tích kế hoạch đạt 98,72%, đã thu hoạch được 243 ngàn ha với năng suất 
khoảng 58,55 tạ/ha, đạt sản lượng khoảng 1,423 triệu 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 

T05/2021 
So với  

T06/2020 

Lúa Tươi Tại Ruộng 
Hạt dài     6.600       5.400     5.708       -630        +301  
Lúa thường     6.250      4.850     5.324      -862          -42 
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho 
Hạt dài     7.950        5.750      6.940         -561        +614  
Lúa thường      7.750      5.200     6.383         -805        +158  
Gạo Nguyên Liệu 
Lứt loại 1      9.700        8.800      9.268         -413       +990  
Lứt loại 2     8.950        7.600     8.081      -1.019           -14 
Xát trắng loại 1    10.900    9.700   10.413         -691        +475  
Xát trắng loại 2    10.150        8.400      9.255       -1.260        -514 
Phụ Phẩm 
Tấm ½ 8.450       7.250  7.971         -571        +393  
Tấm 2/3   8.150  7.050  7.544         -238        +577  
Tấm ¾ 7.950       6.950     7.241         -184        +806  
Cám xát   7.750   6.950   7.529        +288  +2.397  
Cám lau  7.750   6.950  7.529        +288     +2.395  
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Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 
Gạo trắng 5% tấm   11.150        8.750      9.952      -1.014          -26 
Gạo trắng 10% tấm   10.650        8.500    10.038       -813          +60  
Gạo trắng 15% tấm   10.950        8.540   9.733         -965          +10  
Gạo trắng 20% tấm   10.450        8.450      9.781         -844          +48  
Gạo trắng 25% tấm   10.750        8.400      9.473         -917          +44  

 
C/ HẠT GẠO & MÓN NGON VIỆT NAM: 
 

1. Giống gạo Việt Nam: OM429 
* Nguồn gốc:  
OM429 là giống lúa do Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu lai 

tạo. 
* Đặc điểm chính: 
Thời gian sinh trưởng từ 93 – 100 ngày. Phản ứng với đạo ôn (cấp 3) và 

rầy nâu (cấp 5) trong điều kiện thanh lọc nhân tạo, chịu mặn 3-4% điều kiện 
ngoài đồng. Tiềm năng năng suất 6,0 - 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: 79-80%; tỷ lệ gạo trắng: 70-72%; tỷ lệ gạo nguyên: 55-60%; 

tỷ lệ bạc bụng: 1,9 - 3,0%, tỷ lệ D/R: 3,1-3,2. Độ trở hồ: cấp 2; độ bền 
gel:81,5mm 

Hạt gạo trong, thon dài 6,47 - 6,62mm; Hàm lượng amylose 18%. Đặc biệt, 
khi nấu lên cơm trắng mềm. 
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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: 
Nét văn hóa đặc sắc Nam bộ được hình thành từ sự kết hợp giữa các nền 

văn hóa của các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Kh’me. Nghệ thuật ẩm thực của Nam 
bộ cũng không nằm ngoài điều đó. Sự giao thoa trong ẩm thực của các dân tộc 
đã hình thành nên nghệ thuật ẩm thực đặc sắc của vùng mang tính phóng 
khoáng mộc mạc của vùng Nam bộ. Một trong những sản phẩm của sự giao 
thoa ẩm thực trên là Hủ tiếu. Hủ tiếu Việt Nam là sự kết hợp giữa hương vị Việt 
với món “cổ chéo” của người Hoa và hủ tiếu Nam Vang. Rất khó xác định thời 
gian và địa điểm xuất hiện món hủ tiếu đầu tiên. 

Tuy nhiên, nét đặc trưng phân biệt rõ nhất ở từng loại hủ tiếu là sự khác 
nhau về sợi hủ tiếu. Vì vậy sợi hủ tiếu là thành phần rất quan trọng góp phần tạo 
nên một món hủ tiếu trứ danh. Thành phần chủ đạo trong sợi hủ tiếu là bột gạo, 
do khả năng tạo màng và hồ hóa, tinh bột gạo vẫn có khả năng hút nước và 
phục hồi lại khi ngâm vào nước nóng. Nhờ tính chất này mà có thể phơi khô, 
bảo quản sợi hủ tiếu.  

 
(Ảnh minh họa) 
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Quy trình để chế biến sợi hủ tiếu thường bắt đầu bắng việc làm mềm hạt 
gạo bằng cách đem ngâm nước trong khoảng thời gian 1-2 giờ ở nhiệt độ 
thường, đây là thời gian thích hợp giúp hạt gạo nở tốt và tránh hiện tượng lên 
men chua. Gạo được ngâm đủ giờ được vớt ra để ráo rồi chuyển qua công đoạn 
xay. Trong quá trình xay, tỷ lệ bổ sung nước thường là 1:1 và chuyển khối gạo 
thành khối bột đồng nhất và mịn. Tuy nhiên, do tỉ lệ nước bổ sung trong khi xay 
khác với tỉ lệ pha bột để tráng bánh và thường không đều giữa các mẽ và các 
loại hủ tiếu nên thông thường người ta sẽ để lắng, gạn nước và lọc để thu tinh 
bột. 

Bột gạo sau khi thu được sẽ pha với nước theo tỉ lệ nhất định. Đây là công 
đoạn quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của sợi hủ tiếu. Nếu pha 
quá ít nước thì sẽ làm hủ tiếu bị cứng, khi cắt và phơi khô sẽ không đều nhau và 
dễ bị đứt, gãy, ngược lại nếu cho quá nhiều nước thì sợi hủ tiếu sẽ bở, không 
dai, không thể cắt sợi. Thông thường để tăng độ dai và làm trong sợi hủ tiếu, 
các cơ sở chế biến sẽ bổ sung bột mì, bột năng, hoặc nếu muốn tăng khả năng 
giữ nước thì họ bổ sung muối,… Sau đó bột được tráng trên nồi có bọc vải, 
khoảng 2 phút rồi dùng thanh tre mỏng lấy lớp bánh lên. Lớp màng bột nên có 
độ dày khoảng 1mm, nếu quá dày sẽ khó phơi khô và dễ đứt gãy. Bánh chín sẽ 
được đem đi phơi khô và cố định hình dáng bánh trên vĩ phơi khoảng 3 giờ, việc 
này không chỉ giúp tạo sự thuận tiện cho quá trình cắt, mà còn làm tăng độ dai, 
kéo dài thời gian bảo quản và thuận tiện cho vận chuyển. Tùy theo từng cơ sở 
sản xuất từ truyền thống đến hiện đại, mỗi một cơ sở sẽ có công thức pha bột 
của riêng họ, cũng như tùy theo đặc tính món ăn mà họ cho ra đời các sợi hủ 
tiếu khác nhau.  

 
(Ảnh minh họa) 

Kể từ khi hủ tiếu xuất hiện cho đến nay đã có vô số biến thể từ món hủ tiếu 
ban đầu. Tuy nhiên ba loại hủ tiếu được nhiều người biết tới vẫn là hủ tiếu Nam 
Vang, hủ tiếu Mỹ Tho và hủ tiếu Sa Đéc. Cả ba đều có cùng các thành phần 
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chính cơ bản, bao gồm sợi hủ tiếu, nước lèo và các nguyên liệu, thực phẩm đi 
kèm. Mặc dù vậy, mỗi một món lại mang một nét đặc trưng riêng mà thực khách 
phải trải nghiệm thì mới cảm nhận được. 

Trước tiên phải kể đến ông anh cả có lịch sử lâu đời và là nguồn cảm 
hứng phát triển ra hai ông em hủ tiếu còn lại của vùng Nam Bộ, và cũng là một 
món ăn đặc sản làm nhiều thực khách mê mẩn, đó là hủ tiếu Nam Vang. Hủ tiếu 
Nam Vang được người Hoa ở thủ đô Nam Vang (nay là Phnom Penh), 
Campuchia sáng chế ra và du nhập sang Việt Nam. Sợi hủ tiếu Nam vang nhỏ 
và dai. Tuy nhiên, Sự khác biệt giữa hủ tiếu Nam Vang với hai món hủ tiếu kể 
trên nằm ở nước dùng. Nước dùng trong món hủ tiếu Nam Vang phải đảm bảo 
vị ngọt thanh, hơi ánh vàng của nước béo nhưng vẫn trong vắt không gợn bọt, 
khi dùng có mùi thơm nhẹ của xì dầu. Do khi ninh xương ống heo, người nấu 
còn ning chung với khô mực và tôm khô, khi ninh phải để lửa nhỏ và vớt bọt liên 
tục. Đặc biệt, khi ăn hủ tiếu Nam Vang thì thịt băm là nguyên liệu không thể thiếu 
và đòi hỏi phải thật nhuyễn và không dai, nát, khô xơ và quá béo sau khi chế 
biến. 

 
(Ảnh minh họa) 

Kế đến là Sa Đéc, đây là địa danh không chỉ được biết đến như là vùng 
trồng hoa lớn nhất ở khu vực miền Tây, mà còn rất nổi tiếng với làng bột Tân 
Phú Đông nơi cho ra đời sợi hủ tiếu làm nên thương hiệu và có một vị trí đặc 
biết trong ẩm thực Việt Nam. Nhiều người dễ nhầm lẫn món hủ tiếu Sa Đéc với 
hủ tiếu Nam Vang vì cả hai món đều có hình thức khá giống nhau. Tuy nhiên, 
sợi hủ tiếu Sa Đéc có những nét khác biệt tạo nên sức hấp dẫn riêng so với hai 
thương hiệu còn lại đó là sợi hủ tiếu Sa Đéc có sợi to, màu trắng đục, được làm 
từ bột gạo mịn, dẻo thơm, không bị chua của xứ Đồng Tháp Mười, đặc biệt ăn 
đến hết tô cũng không bị bở. Thậm chí, khi ăn, thực khách sành ăn có thể cảm 
nhận được cái dai mềm, hậu hơi ngọt của sợi hủ tiếu.  
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Ngoài hủ tiếu nước thông thường, Sa Đéc còn được biết đến với món hủ 
tíu khô vô cùng hấp dẫn. Để làm món này, người nấu phải trụng bánh qua nước 
sôi rồi cho ra dĩa, rưới thêm nước xốt làm từ xì dầu, mỡ tỏi phi. Khi ăn thực 
khách gắp thêm miếng ớt, vắt miếng chanh rồi trộn đều cho sợi hủ tíu thấm 
hương vị, đậm đà màu nước xốt đặc biệt. Ăn kèm với hủ tíu khô là chén nước 
dùng trong vắt, điểm thêm vài cọng hẹ, tôm khô và khô mực vụn lắng dưới đáy. 

 
(Ảnh minh họa) 

Cuối cùng là Hủ tiếu Mỹ Tho, món ăn đặc sản quen thuộc của người dân 
đất Tiền Giang, sợi hủ tiếu nhỏ, khô, trong, dai, hương vị hơi chua, mang nét 
đặc trưng không lẫn với hủ tiếu ở những nơi khác. Nguyên liệu làm ra sợi hủ tiếu 
là loại gạo thơm Gò Cát nổi tiếng vùng đất này. Hủ tiếu Mỹ Tho còn được gọi là 
hủ tiếu dai vì khi chần qua nước sôi thì sợi hủ tiếu dai mà không bở. Hủ tiếu Mỹ 
Tho ngon nhất khi dùng lúc còn nóng. Nước lèo dùng chung có độ trong, ngọt 
thanh do hầm từ xương ống nhưng không có vị béo như hủ tiếu Nam Vang. 
Trước khi ăn, thực khách nên thêm vài lá xà lách, 1 lát chanh, vài lát ớt để 
hương vị nước lèo thêm đậm đà, thơm ngon. 

 
(Ảnh minh họa) 



SỐ 12 - THÁNG 06/2021 

 

Trang 14 

       www.vietfood.org.vn  

Tô hủ tiếu dù được nấu theo phong cách nào thì sau khi nấu cũng thơm 
lừng do mùi thơm của nước lèo và tỏi phi, kết hợp với đầy màu sắc (xanh, trắng, 
đỏ, nâu, vàng), nước lèo trong vắt ngọt lịm, sợi hủ tiếu có độ dai đặc trưng, sự 
hấp dẫn kích thích lên cả bốn giác quan. Điều này giải thích vì sao hủ tiếu là 
món ăn rất phổ biến và đặc sắc của vùng Nam bộ. Với cấu trúc dai, dẻo đặc 
trưng, nguồn nguyên liệu sản xuất là gạo rất dồi dào, ngoài món hủ tiếu truyền 
thống, hiện nay sợi hủ tiếu còn được biến tấu thành nhiều món rất hấp dẫn được 
nhiều người ưa chuộng như hủ tiếu bò kho, hủ tiếu bò viên, hủ tiếu chay, hủ tiếu 
xào, hủ tiếu khô… Có những ưu điểm trên cùng với sự phát triển của nền văn 
hóa ẩm thực Việt Nam, có thể nói hủ tiếu hoàn toàn có khả năng vươn xa ra các 
vùng miền cả nước và cả quốc tế, mở ra một hướng kinh doanh đầy triển vọng. 

(Tổng hợp từ nhiều nguồn) 
 

*** 


