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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 

T12.21 

So 

T01.21 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 397 434 418 +23 -113 

 5% tấm 386 424 408 +23 -113 

 25% tấm 379 406 395 +18 -105 

 Hom Mali 92% 636 735 694 +55 -143 

 Gạo đồ 100% Stxd 389 424 407 +20 -116 

 A1 Super 360 379 369 +8 -83 

VIỆT NAM 5% tấm 393 402 398 -7 -124 

 25% tấm 373 382 379 -5 -116 

 Jasmine 538 572 558 -12 -53 

 100% tấm 328 332 330 +2 -109 

ẤN ĐỘ 5% tấm 333 342 339 -4 -45 

 25% tấm 318 327 324 -1 -20 

 Gạo đồ 5% Stxd 358 372 369 +18 -16 

 100% tấm Stxd 278 297 286 +6 +4 

PAKISTAN 5% tấm 333 367 356 +16 -89 

 25% tấm 314 347 338 +19 -60 

 100% tấm Stxd 310 324 318 +5 -44 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 353 377 359 -10 -97 

MỸ 4% tấm 586 592 588 -3 +2 

 15% tấm (Sacked) 566 572 570 +2 +8 

 Gạo đồ 4% tấm 613 620 617 +8 +20 

 Calrose 4%  1.173 1.220 1.199 +34 +344 

 

II. SỰ KIỆN TRONG THÁNG:  

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

Cập nhật 
T01.2022 

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 511,0 +0,59% 48,0 -4,00% 183,0 +1,11% 

USDA 509,9 +0,52% 49,9 -0,88% 186,1 -0,23% 

FAO 517,1 +0,66% 53,1 +3,71% 187,7 +0,16% 
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2. Dự báo tình hình xuất khẩu toàn cầu niên vụ 2021/2022: 

(Theo USDA đến ngày 12/02/2022; ĐVT: triệu tấn) 

Nước 
xuất khẩu 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
2021/22 

(T1) 

2021/22 

(T2) 
Điều 
chỉnh 

Ấn Độ 11,791 9,813 14,577 21,205 18,750 20,000 +1,250 

Thái Lan 11,213 7,562 5,706 6,062 6,500 6,500 - 

Việt Nam 6,590 6,581 6,167 6,272 6,500 6,500 - 

Pakistan 3,913 4,550 3,934 3,900 4,000 4,150 +0,150 

Mỹ 2,776 3,142 2,858 2,915 2,850 2,825 -0,025 

Các nước khác 12,014 12,277 11,987 11,302 10,746 10,972 +0,226 

Cả Thế giới 48,297 43,925 45,229 51,656 49,346 50,947 +1,601 

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

(Theo USDA đến ngày 12/02/2022; ĐVT: triệu tấn) 

Nước 
nhập khẩu 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
2021/22 

(T1) 

2021/22 

(T2) 
Điều 
chỉnh 

Trung Quốc 4,500 2,800 3,200 4,921 4,600 4,700 +0,100 
Philippines 2,500 2,900 2,450 2,950 2,500 2,900 +0,400 
Nigeria 2,100 1,800 1,800 2,200 2,000 2,200 +0,200 
Senegal 1,100 1,000 1,050 1,250 1,100 1,100 - 
Saudi Arabia 1,290 1,425 1,613 1,200 1,400 1,400 - 
Bangladesh 1,400 0,080 0,020 2,650 0,600 0,600 - 
Bờ Biển Ngà 1,500 1,350 1,100 1,450 1,450 1,450 - 
Malaysia 0,800 1,000 1,220 1,100 1,100 1,100 - 
Iraq 1,237 1,263 0,970 1,280 1,250 1,250 - 
Liên Minh Châu Âu 1,633 1,799 1,994 1,800 1,925 1,925 - 
Các nước khác 30,237 28,508 29,812 30,855 31,421 32,322 +0,901 
Cả Thế giới 48,297 43,925 45,229 51,656 49,346 50,947 +1,601 

4. Các thị trường chính:  

THÁI LAN: 

Kết thúc tháng 01/2022 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 417 

USD/tấn, tăng 32 USD/tấn so với thời điểm tháng 12/2021 và giảm 98 USD/tấn 

so cùng kỳ năm trước.  

Thái Lan xuất khẩu 729.138 tấn gạo các loại trong tháng 12/2021, tăng 

khoảng 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế xuất khẩu gạo cả năm 2021 đạt 

6,12 triệu tấn, tăng 6,81% so với năm 2020. Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Gạo 

Thái Lan (TREA) dự báo xuất khẩu gạo năm 2022 đạt khoảng 7 triệu tấn gạo 

các loại, cao hơn 14% so với năm 2021.  

Thái Lan đã xuất khẩu 1.000 tấn gạo đầu tiên qua Trung Quốc trên tuyến 

đường sắt tốc độ cao nối liền thủ đô Viêng Chăn, Lào với thành phố Côn Minh, 
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tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa được chính thức khánh thành vào hôm 

3/12/2021.    

ẤN ĐỘ:  

Kết thúc tháng 01/2022 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 340 

USD/tấn, không đổi so với thời điểm tháng 12/2021 và giảm khoảng 30 USD/tấn 

so cùng kỳ năm trước.  

PAKISTAN:  

Kết thúc tháng 01/2022 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 360 

USD/tấn, tăng khoảng 25 USD/tấn so với thời điểm tháng 12/2021 và giảm 

khoảng 65 USD/tấn so cùng kỳ năm trước. 

Theo Cơ quan Thống kê Pakistan (PBS), nước này đã xuất khẩu 496.208 

tấn gạo trong tháng 12/2021, bao gồm 48.960 tấn gạo basmati và 447.248 tấn 

gạo non-basmati, tăng nhẹ so với tháng 11/2021 và cao hơn khoảng 2,3% so 

cùng kỳ năm 2020. Lũy kế xuất khẩu cả năm 2021 đạt 3,91 triệu tấn gạo các 

loại, tăng 0,31% so với năm 2020. 

MIẾN ĐIỆN: 

Kết thúc tháng 01/2022 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 355 

USD/tấn, giảm khoảng 10 USD/tấn so với thời điểm tháng 12/2021 và giảm 

khoảng 100 USD/tấn so cùng kỳ năm trước. 

Miến Điện xuất khẩu 1,909 triệu tấn gạo các loại trong năm 2021, giảm 

17,32% so với năm 2020. Theo báo cáo mới nhất của USDA, dự báo xuất khẩu 

gạo Miến Điện trong tháng 01/2022 sẽ lạc quan hơn những tháng trước đó nhờ 

nhu cầu chính ngạch thường xuyên từ Trung Quốc hỗ trợ cùng với nhu cầu 

nhập khẩu gạo tấm từ EU tăng cũng như sự hiện diện liên tục của Philippines 

trên thị trường này.   

CAMPUCHIA: 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã thông qua gói ngân sách 3,9 triệu 

USD cho mục tiêu thúc đẩy ngành sản xuất lúa gạo Campuchia. Theo thông tin 

được công bố từ Bộ Nông Lâm Thủy sản Campuchia (MAFF), nguồn cung này 

đã xuất khẩu 617.069 tấn gạo xay xát trong năm 2021, giảm khoảng 10,68% so 

với năm 2020. Trong đó, bao gồm 457.415 tấn gạo thơm, 149.080 tấn gạo trắng 

và 10.574 tấn gạo đồ với các thị trường xuất khẩu chính là: Trung Quốc 

(309.709 tấn), EU (155.773 tấn) và châu Á (63.165 tấn). 

CHÂU ÂU: 

Từ ngày 1/9/2021-23/1/2022, năm thị trường 2021/22 (1/9/2021-

31/8/2022), EU đã nhập khẩu 433.496 tấn quy gạo xay xát các loại, giảm khoảng 

22% so với cùng kỳ 2020/21. 
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PHILIPPINES: 

Theo số liệu được công bố từ Cục Công nghiệp Thực vật (BPI), nước này 

đã nhập khẩu 2,8 triệu tấn gạo các loại trong năm 2021, tăng 21,74% so với năm 

2020. Sản lượng lúa gạo năm 2021 của Philippines ước đạt mức kỷ lục 19,96 

triệu tấn, cao hơn khoảng 3,4% so với năm 2020. 

5. Thông tin thầu: 

 Nhật Bản: 

 - Mua và bán đồng thời tổng cộng 3.234 tấn gạo trong đợt thầu SBS 

(Simultaneous Buy-Sell) thứ sáu của năm tài chính 2021/22 (4/2021-3/2022), 

diễn ra vào hôm 31/1/2022.  

- Nhập khẩu 76.000 tấn gạo thông qua đợt thầu quốc tế mở ngày 

28/1/2022 – theo thông báo từ trang tin của Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật 

Bản (MAFF). Đây cũng là đợt thầu nhập khẩu thường niên thứ chín của năm tài 

chính 2021/22.   

- Nhập khẩu 83.200 tấn gạo thông qua đợt thầu quốc tế mở ngày 

14/1/2022 – theo thông báo từ trang tin của Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật 

Bản (MAFF).  

 - Mua và bán đồng thời tổng cộng 3.479 tấn gạo trong đợt thầu SBS 

(Simultaneous Buy-Sell) thứ năm của năm tài chính 2021/22 (4/2021-3/2022), 

diễn ra vào hôm 12/1/2022.  

Hàn Quốc: 

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

Quốc (KAFTC) thông báo mở đợt thầu nhập khẩu mới tìm kiếm nguồn cung cho 

số lượng 46.344 tấn gạo (non-glutinous) với thời gian giao hàng từ 31/5 – 

30/6/2022. Hạn cuối nhận hồ sơ thầu: 15h00 (giờ địa phương) ngày 27/1/2022. 
 

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

Ngoại tệ Thấp nhất Cao nhất Bình quân 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,32 6,38 6,36 

Euro (USD/Euro) 1,11 1,15 1,13 

Rupiah Indonesia (IDR) 14.275,99 14.390,62 14.338,94 

Rupee Ấn Độ (INR) 73,78 75,20 74,41 

Yen Nhật Bản (JPY) 113,72 116,13 114,82 

Philippines Peso (PHP) 51,01 51,48 51,23 

Pakistan Rupees (PKR) 176,01 177,95 176,53 

Baht Thái Lan (THB) 32,84 33,64 33,22 

Vietnamese Dong (VND) 22.596,47 22.869,56 22.707,56 
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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, kết quả xuất khẩu từ ngày 01/01 đến 31/01/2022 

đạt 505.741 tấn, trị giá 246,024 triệu USD so với cùng kỳ tăng 46,35% về số 

lượng và tăng 29,12% về trị giá.  
 

* Thị trường xuất khẩu tháng 01/2022: 

Thị Trường 
Số lượng 

(tấn) 
Trị giá  

(USD/tấn) 
Chiếm 

(%) 
Philippines 234.050 110.207.830 46,28% 
Ivory Coast 59.675 23.383.773 11,80% 
Saudi Arabia 38.688 2.718.243 7,65% 
China 37.006 18.988.757 7,32% 
Malaysia 34.925 16.067.761 6,91% 
Cuba 30.450 14.202.489 6,02% 
Ghana 13.470 6.657.858 2,66% 
East Timor 11.700 4.790.996 2,31% 
Singapore 6.651 3.870.812 1,32% 
United Arab Emirates 6.505 4.118.239 1,29% 
Hongkong 5.085 2.947.691 1,01% 
Papua New Guinea 4.968 2.245.555 0,98% 
Australia 3.056 2.080.788 0,60% 
United States of America 2.375 1.855.732 0,47% 
Mozambique 1.755 1.235.439 0,35% 
France 1.469 1.026.496 0,29% 
Taiwan 1.051 517.401 0,21% 
South Africa 991 641.195 0,20% 
Netherlands 936 633.101 0,19% 
Russia 586 385.699 0,12% 
Laos 516 225.500 0,10% 
Belgium 490 32.400 0,10% 
Poland 211 163.969 0,04% 
Spain 166 128.070 0,03% 
Senegal 117 64.639 0,02% 
Angola 99 38.688 0,02% 
Chile 78 51.201 0,02% 
Ukraine 74 75.915 0,01% 
Bangladesh 53 32.400 0,01% 
Các nước khác 8.546 26.635.834 1,69% 

TỔNG CỘNG 505.741 246.024.471 100,00% 
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2. Bảng tàu xếp hàng: 

Từ ngày 01/01 - 31/01/2022, có 28 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 218.450 tấn gạo các loại trong đó, 22 tàu cảng Hồ Chí Minh và 06 

tàu cảng Mỹ Thới. 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Hòa Bình 54 Mỹ Thới 02/01/2022 4.700 Philippines 

2 Ming Yue 69 HCM 03/01/2022 6.100 Philippines 

3 Nashico Eagle HCM 03/01/2022 6.300 Philippines 

4 Quang Minh 18 HCM 03/01/2022 4.000 Philippines 

5 Vĩnh Phúc 168 Mỹ Thới 03/01/2022 2.900 Philippines 

6 Hòa Bình 45 Mỹ Thới 04/01/2022 4.100 Philippines 

7 Đồng Hồng 8 HCM 06/01/2022 11.000 Hàn Quốc 

8 Hoàng Dương Star HCM 08/01/2022 6.100 Philippines 

9 PHC Endeavor HCM 09/01/2022 6.400 Philippines 

10 Hoàng Triều 68 HCM 12/01/2022 6.500 Philippines 

11 An Bình 18 HCM 14/01/2022 4.000 Philippines 

12 Atilla HCM 14/01/2022 30.000 Cuba 

13 SGC Green Mỹ Thới 14/01/2022 4.500 Philippines 

14 Hoà Bình 09 HCM 18/01/2022 6.000 Philippines 

15 Viễn Đông 9 HCM 18/01/2022 6.000 Philippines 

16 Royal 27 HCM 19/01/2022 13.000 Malaysia 

17 Globe 06 HCM 20/01/2022 4.000 Philippines 

18 Việt Hải Sun HCM 20/01/2022 6.000 Philippines 

19 Green Tec HCM 21/01/2022 31.500 Châu Phi 

20 Kiến Hưng Mỹ Thới 21/01/2022 2.800 Philippines 

21 Long Tân 3 HCM 21/01/2022 4.700 Philippines 

22 Royal 89 Mỹ Thới 21/01/2022 5.000 Philippines 

23 Magic Stripker HCM 23/01/2022 40.000 Châu Phi 

24 STC Athena HCM 23/01/2022 5.000 Philippines 

25 Hải Đăng 168 HCM 24/01/2022 3.900 Philippines 

26 New Sun Green HCM 25/01/2022 6.000 Philippines 

27 VSG Dream HCM 25/01/2022 6.500 Philippines 

28 Quang Minh 29 HCM 26/01/2022 6.700 Malaysia 

Tổng 243.700   
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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 01/01 đến 31/01/2022: 

- Vụ Thu Đông: đã thu hoạch thêm 48 ngàn ha với năng suất khoảng 55,5 

tạ/ha. 

- Vụ Đông Xuân 2021-2022: đã xuống giống thêm 160 ngàn ha/1,520 triệu 

ha diện tích kế hoạch, thu hoạch thêm 196 ngàn ha với năng suất 63,1 tạ/ha. 
 

* Tính đến ngày 31/01/2022: 

- Vụ Thu Đông: Diện tích xuống giống được 720 ngàn ha/700 ngàn ha diện 

tích kế hoạch đạt 103%, đã thu hoạch được 720 ngàn ha với năng suất 55,4 

tạ/ha, đạt sản lượng 3,998 triệu tấn lúa. 

- Vụ Đông Xuân 2021-2022: Diện tích xuống giống được 1,501 triệu 

ha/1,520 triệu ha diện tích kế hoạch đạt gần 98,8%, đã thu hoạch được 216 

ngàn ha với năng suất 63,1 tạ/ha. 
 

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 

T12/2021 
So với  

T01/2021 

Lúa Tươi Tại Ruộng 
Hạt dài 6.230        5.550      5.693           +93  -1.307 
Lúa thường      5.875       5.050      5.349  +206  -1.522 
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho 
Hạt dài    7.100     5.950      6.645       +53     -1.335 
Lúa thường    6.800     5.575  6.308        +156       -1.458 
Gạo Nguyên Liệu 
Lứt loại 1      8.800      7.950      8.380     +13    -3.333 
Lứt loại 2     8.350       7.700      7.909     +180     -3.411 
Xát trắng loại 1     10.000        8.400      9.166        -299       -2.581 
Xát trắng loại 2     8.700     7.900     8.425     -61     -2.947 
Phụ Phẩm 
Tấm ½   7.500  7.050      7.267        +47    -2.283 
Tấm 2/3    7.350    6.950      7.122    +62    -1.434 
Tấm ¾   7.200     6.750     6.881       +44     -1.181 
Cám xát     7.650  7.250      7.524    +114      +656  
Cám lau    7.650      7.250      7.524     +114    +656  

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

Gạo trắng 5% tấm   9.450   8.600      8.902     +22     -2.795 
Gạo trắng 10% tấm   8.900     8.750      8.800    +105      -3.175 
Gạo trắng 15% tấm    9.250     8.400      8.690   +3    -2.765 
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Gạo trắng 20% tấm    8.700    8.550      8.600   +105      -3.175 
Gạo trắng 25% tấm    9.050     8.000      8.406     -14    -2.735 

 

C/ GIỐNG GẠO VIỆT NAM: 
 

1. Giống gạo Việt Nam - Nếp OM406:  

* Nguồn gốc:  

OM406 là loại gạo Nếp được nghiên cứu và lai tạo từ tổ hợp lai giữa giống 

Japonica/NK2//Nếp địa phương bởi Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

* Đặc điểm chính: 

Thời gian sinh trưởng ngắn từ 93 - 98 ngày;  kháng bệnh đạo ôn tốt (cấp 

1), hơi nhiễm rầy nâu trong điều kiện thanh lọc nhân tạo; năng suất cao và ổn 

định 5 - 7 tấn/ha;  

 
(Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: Hưng Phú, nongnghiep.vn) 

* Điển hình đã áp dụng thành công: 

Giống lúa được đánh giá có chất lượng gạo ngon cơm nhất tại hội thảo 

đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2016 và đã đạt giải Nhất trong hạng mục gạo Nếp 

tại cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần thứ II - 2020 do Hiệp hội Lương thực Việt 

Nam tổ chức. 

* Đặc tính cơm Nếp: 

Hạt gạo thon dài 6,5 - 6,6mm, sau khi phơi sấy có tỷ lệ 100% gạo đục; tỷ lệ 

gạo nguyên (50-60%); độ trở hồ cấp 7; độ bền gel 98-100mm; Hàm lượng 

amylose 3-4%. Đặc biệt, khi nấu lên cơm Nếp dẻo, ngon có mùi thơm nhẹ. 
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(Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: Hưng Phú, nongnghiep.vn) 

(Nguồn: Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long) 

 
2. Món ngon Việt Nam: 

 
(Ảnh minh họa) 

Bánh Tro có xuất xứ từ Quảng Đông, Trung Quốc và có từ thời nhà 

Minh (cần phân biệt với bánh ú nhân mặn gồm thịt lợn, hạt hồ đào, hồ đào, 

thịt tôm, trứng muối,... vì đây là bánh ú ngọt). Danh y nhà Minh là Lý Thời Trân, 

trong Bản thảo cương mục từng khẳng định sự tồn tại của bánh ú, với những 

miêu tả như sau: "Người xưa dùng 1 cọng cỏ lá tre (loại giống lau sậy) bao bọc 

gạo nấu thành bánh có góc nhọn, do bánh dùng lá tre gói thành hình có góc 

nhọn, dân gian gọi thành tống. Người cận đại yêu chuộng dùng nếp hơn. Thời 

nay có tục vào mùng Năm tháng Năm, dùng bánh này làm lễ vật ngày Tết, hoặc 
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dùng làm món tế Khuất Nguyên, bánh được làm xong thì đem thả xuống sông, 

nhân đó làm thành món ăn cho giao long".  

 
(Ảnh minh họa) 

Tên gọi bánh tro (hay gio),  xuất phát từ nguyên liệu cốt yếu nhất làm nên đặc 

trưng của bánh là nước tro được pha chế từ tro than thu được sau khi đốt cháy 

một số loại thảo mộc, dược liệu. Bánh ú tro là tên gọi còn gợi tả cả hình dạng 

của bánh, do bánh thường được gói theo hình ú, vồm cao như bàn tay khi nắm 

lại.  

Bánh tro làm từ hai nguyên liệu chính gạo nếp và nước tro (hoặc nước tro 

Tàu). Bánh tro được biết theo cổ truyền thường là không có nhân. Thành phẩm 

chỉ là một khối bột trong, rất lạt, tùy thích dùng chấm với mật ong, mật đường 

hay đường cát. Phần nhân sau này là do tùy vùng miền và tùy người làm bánh, 

nhưng thường được làm với hai loại: hoặc đậu xanh đãi vỏ nấu chín tán mịn với 

đường, hoặc dừa già nạo nhuyễn thành cơm dừa nhồi với nước đường. Bánh 

thường được gói với lá tre bương hay còn gọi là tre lồ ô, loại tre có lóng dài, ống 

lớn và lá to bản chừng 5–6 cm và dài chừng 30 cm. Ngoài ra tùy địa phương, 

các loại lá như lá đót hoặc lá dong, lá chuối cũng được sử dụng. Lạt buộc bánh 

được làm từ bẹ thân cây chuối phơi khô tước sợi hoặc ống giang chẻ sợi. 

Đối với Nếp, nguyên liệu đầu tiên của bánh, người ta thường chọn loại gạo 

nếp ngon để thành phẩm làm ra mềm mượt, mịn màn, không sượng cứng và 

nếp Nhung hay nếp cái hoa vàng hoặc nếp ngỗng đều hạt là những lựa chọn tốt 

nhất. Nếp sau khi được chọn sẽ được đem vo nhiều lần cho sạch, đổ vào chậu 

nước muỗi loãng ngâm 5-6 giờ, đãi sạch vớt ra, để ráo. 

Kế đến là nước tro, nguyên liệu làm nên tên gọi của bánh và cũng là thành 

phần cốt yếu tạo nên hương vị và màu sắc của bánh khác biệt với những loại 
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bánh khác. Thông thường, nước tro được làm bằng cách đánh nước vôi với tro 

của một số loại thảo dược, dược liệu. Tùy theo vùng miền và bí quyết gia truyền 

của người làm bánh, người ta sẽ dùng các loại cây, quả khác nhau để tạo ra tro, 

như người Mường ở Thanh Sơn, Phú Thọ thường mà nước tro từ cây mận, cây 

đu đủ rừng, lá trầu không, vỏ chuối tiêu hoặc lá mua, lá vội; ở Lập Trạch, Vĩnh 

Phúc thì nước tro được làm từ các cành xoan tươi, cành bưởi tươi,… Ở Đắc 

Sở, Hoài Đức, Hà Nội thì người làm bánh lại dùng cây dền gai, rơm nếp, vỏ 

Bưởi… vô cùng phong phú. Các nguyên liệu sau khi được tổng hợp, sẽ được 

rửa sạch, phơi khô rồi đốt thành tro, rây cho mịn rồi mới đem hòa với nước vôi 

theo tỷ lệ nhất định, để lắng rồi mới gạn lấy nước trong. Ngoài những thảo dược 

cây cỏ, cũng có những phụ phẩm khác được bổ sung vào nồi luộc bánh nhằm 

thay đổi màu sắc như măng tre cho màu đỏ, măng vòi cho màu hổ phách,… 

 
(Ảnh minh họa) 

Sau khi đã lọc lấy được nước tro, người làm bánh sẽ dùng loại nước này 

ngâm với gạo nếp đã được đãi sạch thêm 20 - 22 giờ, trong thời gian này, có thể 

thử gạo nếp bằng cách bóp nhẹ hạt nếp nếu thấy hạt nếp vỡ thì đã ngâm đạt. 

Xác định xong, người làm sẽ đem gạo nếp xả lại nhiều lần với nước lạnh cho 

thật sạch, rồi trộn thêm 1 ít muối (thông thường 0,5kg gạo thì dùng 20g muối), 

để ráo và tiến hành gói. Bánh thường được gói bằng lá tre, lá dong hoặc lá chuối 

đã được trần qua nước sôi và buộc thật chặt bằng lạt. 

Bánh được gói xong sẽ được xếp vào nồi, đổ ngập nước. Nước luộc bánh 

cũng cho một ít nước tro, dưới đáy nồi được lót một ngòn măng tre đập dập cho 

khỏi sát nồi, người luộc bánh sẽ dùng một rổ lớn đậy lên bánh, lấy một vật nặng 

đè lên rổ để bánh không nổi rồi đổ nước ngập hơn bánh ít nhất khoảng 15-
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20cm. Đặc biệt, khi gói và luộc bánh tối kỵ dây vào mỡ, có mỡ là bánh bị sượng, 

không nhừ. Tùy theo kích thước bánh được gói mà thời gian  nấu bánh cũng 

dao động từ 3 - 5 giờ, trong thời gian luộc bánh, người ta thường thêm nước 

vào nồi để tránh nước cạn. Sau khi chín, bánh được vớt ra, ngâm vào nước lạnh 

rồi treo lên chỗ thoáng.  

Thành phẩm là một khối bột núng nính, có hình dạng tuỳ thuộc vào tay 

người gói (ở các địa phương khác nhau). Bánh có vị lạt, có màu hổ phách ánh 

lên, trong suốt như một khối ngọc. Khi nguội, bánh thanh mướt như thạch, thơm 

mùi thảo mộc. 

 
(Ảnh minh họa) 

Bánh tro thường được ăn cùng với mật mía, đường cát. Khi ăn, bạn sẽ 

cảm nhận được vị thơm dẻo của bột nếp, hòa quyện cùng mật mía ngọt ngào. 

Chiếc bánh nhỏ xíu nhưng gói gọn những tinh hoa của nền ẩm thực văn minh 

lúa nước không chỉ là món ăn hoàn hảo để đặt trên mâm cỗ cúng hàng năm mà 

còn là món ăn dân giã được người dân cả nước ưa chuộng. 

(Tổng hợp từ nhiều nguồn) 

 
*** 


