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PHẦN 1. MỞ ĐẦU 
 

1. Giới thiệu về sự hình thành đề tài 

Đề tài “Sưu tầm các giá trị ẩm thực tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch 

và xóa đói giảm nghèo” là nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh Điện 

Biên được phê duyệt theo quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 08/01/2020, quyết định số 

645/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 và quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Sau khi Trung tâm nghiên cứu Nhân học (TTNCNH) 

hoàn thành bảo vệ thuyết minh đề cương chi tiết trước Hội đồng KH&CN xét duyệt đề 

tài của tỉnh Điện Biên, Sở KH&CN tỉnh Điện Biên đã ký hợp đồng số 519/2020/HĐ-

ĐKHCN ngày 08/7/2020 với TTNCNH. Đề tài được điều chỉnh thời gian thực hiện từ 

24 tháng thành 30 tháng (từ ngày 08/7/2020 tới ngày 08/01/2023) theo Phụ lục sửa đổi, 

bổ sung hợp đồng số 642/2022/PLHĐ-ĐTKHCN ngày 04/7/2022. Sở KH&CN tỉnh 

Điện Biên là cơ quan chủ quản đề tài. TTNCNH là cơ quan chủ trì đề tài và TS. Nguyễn 

Văn Thắng làm chủ nhiệm đề tài. 

2. Tính cấp thiết của đề tài 

Ẩm thực là nền văn hóa ăn uống của một dân tộc, đã trở thành một tập tục, thói 

quen, không chỉ là "văn hóa vật chất" mà còn là "văn hóa tinh thần". Ẩm thực là một 

trong những di sản văn hóa phi vật thể thuộc nhóm Tri thức dân gian được Nhà nước 

quy định kiểm kê, lập hồ sơ khoa học đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc 

gia (DSVHPVTQG). Như vậy, ẩm thực dân tộc rất cần được nghiên cứu, bảo tồn. 

Tại tỉnh Điện Biên, công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc truyền thống tuy đã được 

Tỉnh quan tâm nhưng nhiều di sản văn hóa (DSVH) của các dân tộc chưa được nghiên 

cứu, đánh giá đầy đủ; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiêu biểu của một số dân tộc 

chưa được duy trì, phát huy. Công tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực văn hóa - xã hội, 

nhất là về bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH các dân tộc chưa được triển khai tập 

trung và đồng bộ; nhiều di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc mới được kiểm kê 

và nhận diện, chưa được nghiên cứu đánh giá một cách khoa học, trong đó có ẩm thực; 

Vì vậy, ẩm thực là một trong những khoảng trống cần sưu tầm, tư liệu hóa để bảo tồn. 

Điện Biên có nhiều tiềm năng du lịch và đang nỗ lực phát triển du lịch. Ẩm thực dân tộc 

truyền thống là một trong những thành tố quan trọng tạo nên nét đặc trưng, thu hút của 

du lịch Ðiện Biên. Do đó càng cần có sự sưu tầm mang tính hệ thống, toàn diện về 

VHAT để phát huy, phát triển, đồng thời có chất liệu tuyên truyền, quảng bá ẩm thực 

Điện Biên tới với du khách, góp phần phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình “Du lịch 

ẩm thực” (food tourism) bên cạnh các loại hình du lịch đã có. Điện Biên có nhiều dân 

tộc, đặc biệt là dân số các DTTS rất lớn (81,6%), trong khi điều kiện kinh tế - xã hội 

(KT-XH) của tỉnh còn khó khăn, đa số đồng bào DTTS trình độ dân trí thấp và không 

đồng đều giữa các vùng, miền; cơ sở hạ tầng kém phát triển, tỷ lệ đói nghèo cao. Do đó, 

nếu gắn ẩm thực, dùng ẩm thực phục vụ du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói 
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riêng thì đa số người dân các DTTS sẽ có cơ hội được biến những sản phẩm nông nghiệp 

của mình thành hàng hóa để phục vụ du lịch ẩm thực ngay trên quê hương mình. Trong 

khi tỷ lệ hộ nghèo rất cao tập trung vào khu vực DTTS, thì tạo thêm việc làm sẽ là cơ 

hội cho người dân xóa đói giảm nghèo (XĐGN). 

Xuất phát từ những lý do đã nêu trên, việc triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu 

khoa học công nghệ cấp tỉnh “Sưu tầm các giá trị ẩm thực tỉnh Điện Biên phục vụ phát 

triển du lịch và xóa đói giảm nghèo” là hết sức quan trọng và cấp thiết. Đó cũng chính 

là hành động cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện “Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030” ban hành ngày 23/5/2016. 

3. Mục tiêu của đề tài 

Mục tiêu chung: Nghiên cứu các giá trị ẩm thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên, từ 

đó đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác các giá trị ẩm thực phục vụ phát triển du lịch 

góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Khảo sát, sưu tầm các giá trị ẩm thực như: Giá trị văn hóa; Giá trị dinh dưỡng; 

Giá trị làm thuốc - chữa bệnh; Giá trị kinh tế; Giá trị du lịch; Giá trị tâm linh – tôn giáo; 

Giá trị ngoại giao, v.v. thông qua các đồ ăn, thức uống truyền thống của một số dân tộc 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ẩm thực của tỉnh. 

- Đánh giá thực trạng việc khai thác các giá trị ẩm thực phục vụ phát triển du lịch 

ở tỉnh Điện Biên. 

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn, quảng bá giá trị VHAT tỉnh Điện Biên và khai 

thác tiềm năng du lịch ẩm thực phục vụ phát triển du lịch góp phần xóa đói giảm nghèo 

bền vững ở tỉnh Điện Biên.  

- Hỗ trợ phát triển du lịch ẩm thực và quảng bá các giá trị ẩm thực phục vụ phát 

triển du lịch góp phần xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Điện Biên. 

4. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các giá trị ẩm thực phục vụ phát triển du lịch 

ở các DTTS được lựa chọn của tỉnh Điện Biên. 

5. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu cắt ngang, sưu tầm 

hồi cố, điều tra xã hội học, dân tộc học. Thu thập các thông tin thứ cấp và sơ cấp từ các 

cơ quan chính quyền các cấp, cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, du lịch, cơ quan 

truyền thông, thông tin đại chúng và nhất là người dân các dân tộc được lựa chọn ở Điện 

Biên. Bộ công cụ thu thập thông tin gồm 8 mẫu phiếu. Các thông tin được xử lý trên 

máy tính bằng các phần mềm chuyên dụng. Việc xây dựng bản đồ kỹ thuật số và làm 

phim tài liệu khoa học tuân thủ theo các quy định kỹ thuật chuyên ngành. 
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Phạm vi nghiên cứu: Các giá trị ẩm thực trong truyền thống và hiện nay của các 

dân tộc: Thái, Mông, Kinh, Hoa, Dao, Xinh Mun, Khơ Mú, Lào, Hà Nhì, Phù Lá, Kháng, 

Cống, Si La. Đã tổ chức khảo sát 1000 trường hợp, sử dụng các kỹ thuật phỏng vấn như: 

Bảng hỏi người dân, bảng hỏi du khách, thảo luận nhóm người dân và phỏng vấn sâu 

cán bộ, công chức, người dân, người lao động trong các cơ sở cung cấp dịch vụ ẩm thực. 

6. Các sản phẩm khoa học chính của đề tài 

- 16 Báo cáo nghiên cứu theo nội dung đề tài. 

- 01 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu (Bản chính và bản tóm tắt). 

- 01 Bản thảo Sách chuyên khảo “Các giá trị ẩm thực Điện Biên”, dự kiến 400 

trang in khổ 16x24cm, số lượng in 500 cuốn.  

- 01 Phim tài liệu khoa học về ẩm thực Điện Biên, dài 15 phút. 

- 01 Bản đồ kỹ thuật số về ẩm thực Điện Biên (có hướng dẫn sử dụng). 

7. Tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường 

- Tác động đối với nền kinh tế: Khi các giá trị ẩm thực được sưu tầm, khai thác 

phục vụ du khách sẽ làm tăng sự hấp dẫn của Điện Biên với du khách trong nước và du 

khách quốc tế, góp phần tăng được lượng khách đến du lịch Điện Biên, đồng nghĩa với 

việc thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tiến bộ. Người dân tham gia sản xuất, 

chế biến, kinh doanh ẩm thực phục vụ du lịch sẽ nhiều hơn và biến ẩm thực thành hàng 

hóa cao cấp hơn, làm gia tăng việc làm, lao động và thu nhập, v.v. tạo thêm nhiều của 

cải vật chất, tác động lớn tới sự phát triển KT-XH của tỉnh. 

- Tác động đối với xã hội: Các giá trị ẩm thực được sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn 

và phát triển sẽ bảo vệ, duy trì được bản sắc văn hóa truyền thống các tộc người ở Điện 

Biên, khích lệ người dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của họ, trong đó có văn 

hoá ẩm thực (VHAT), giúp họ tăng thêm tình yêu nước, yêu nhà và sống có trách nhiệm 

với quê hương. Các cơ quan lãnh đạo, chức năng và ngành chuyên môn có thể tham 

khảo cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có tác động làm chuyển 

biến nhận thức của xã hội đối với vai trò của ẩm thực để phục vụ du lịch và XĐGN.  

- Tác động đối với môi trường: Khi các sản phẩm ẩm thực trở thành hàng hóa phục 

vụ du lịch, người dân sẽ tăng thêm ý thức bảo vệ môi trường từ các khâu trồng trọt, chăn 

nuôi, khai thác nguyên liệu để đảm bảo cung cấp nguồn nguyên liệu sạch cho ẩm thực, 

thậm chí khâu chế biến ẩm thực cũng phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức 

khỏe của con người. Điều đó sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống, bảo vệ 

môi trường sinh thái của con người. 

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Ý nghĩa khoa học: Các giá trị ẩm thực của các dân tộc ở Điện Biên được sưu 

tầm, nghiên cứu một cách hệ thống, có phương pháp khoa học, khai thác theo nhiều khía 

cạnh như dinh dưỡng, chữa bệnh, phòng bệnh, ứng xử, nghi thức, ngoại giao, v.v. được 



4 

 

ghi lại dưới dạng sách, báo cáo, đặc biệt được số hoá để có thể bảo tồn, lưu truyền lâu 

dài, trở thành tài liệu tham khảo quan trọng cho các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, trong 

nước và quốc tế tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực ẩm thực các dân tộc, đóng góp cho 

việc phát triển khoa học và công nghệ về ẩm thực, du lịch ẩm thực. 

- Ý nghĩa thực tiễn: Các sản phẩm của đề tài vừa bảo tồn, vừa quảng bá các giá trị 

ẩm thực các dân tộc ở Điện Biên, góp phần đưa ẩm thực trở thành các loại hàng hoá đa 

dạng, từ đó thúc đẩy hoạt động du lịch ẩm thực, phát triển sản xuất nông nghiệp, chế 

biến, kinh doanh dịch vụ, gia tăng thêm việc làm cho người dân, tạo điều kiện cho người 

dân tăng thêm thu nhập, XĐGN và làm giàu, đồng thời cũng làm cho người dân có ý 

thức hơn trong việc tạo ra một nền sản xuất nông nghiệp sạch. 

9. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

9.1. Tổng quan tài liệu liên quan tới ẩm thực 

Giới thiệu về ẩm thực, văn hoá ẩm thực và mối liên quan với du lịch 

“Ẩm thực” vốn là từ gốc Hán Việt. “Ẩm” nghĩa là uống, “thực” nghĩa là ăn, ẩm 

thực là hoạt động ăn uống, là hệ thống quan điểm truyền thống và thực hành nấu ăn, 

nghệ thuật bếp núc, nghệ thuật chế biến thức ăn, thường gắn liền với một nền văn hóa 

cụ thể. Nó thường được đặt tên theo vùng hoặc nền văn hóa hiện hành. Một món ăn chủ 

yếu chịu ảnh hưởng của các thành phần có sẵn tại địa phương hoặc thông qua thương 

mại, buôn bán trao đổi. Những thực phẩm mang màu sắc tôn giáo cũng có những ảnh 

hưởng rất lớn tới ẩm thực. Mở rộng ra ẩm thực có nghĩa là nền văn hóa ăn uống của một 

dân tộc, đã trở thành một tập tục, thói quen. Ẩm thực không chỉ nói về “văn hóa vật 

chất” (các món ăn, đồ uống) mà cả về “văn hóa tinh thần” (cách ứng xử, giao tiếp trong 

ăn uống và nghệ thuật chế biến món ăn cùng ý nghĩa, biểu tượng, tâm linh, v.v. của các 

món ăn, đồ uống)1. 

GS. Trần Quốc Vượng (1999) trong một bài viết về VHAT Việt Nam đã nói, trước 

tiên đặt con người trong nền sinh thái tự nhiên rồi trải qua diễn trình lịch sử “con người 

đã hoá cái văn hoá tự nhiên để thành văn hoá ẩm thực”. Con người sống trong mối quan 

hệ chặt chẽ với thiên nhiên do cách thức ứng xử với môi trường tự nhiên để duy trì sự 

sống, sự tồn tại thông qua việc tìm cái ăn, cái uống, từ cách săn bắn, hái lượm trong đó 

có tự nhiên. Vì thế “ăn uống là văn hoá, chính xác hơn là văn hoá tận dụng môi trường 

tự nhiên” và khi việc ăn uống được nâng tầm, không chỉ đơn thuần giúp con người tồn 

tại, mà còn thưởng thức, đó là thưởng thức VHAT2. 

Một nguyên tắc được cả thế giới chấp nhận là “ăn để mà sống chứ không phải 

sống để mà ăn”. Bên cạnh quan niệm “ăn no mặc ấm” của mình, con người còn hướng 

tới lý tưởng của nghệ thuật ẩm thực “ăn ngon mặc đẹp”, đòi hỏi phải biết chế biến gia 

vị và làm giàu thêm các loại thực phẩm, nâng cao chất lượng của các món ăn. VHAT 

 
1 Nguyễn An Thuận (2016), Nghiên cứu văn hóa ẩm thực Tây Bắc phục vụ du lịch, Luận văn Thạc sĩ Du lịch, Đại 

học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
2 Trần Quốc Vượng (1999), “Văn hoá ẩm thực Việt Nam”, Tạp chí VHNT ăn uống (3)-1999. 
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dần dần hình thành và khẳng định vị trí của nó trong toàn cảnh nền văn hoá dân tộc. 

Như vậy, ẩm thực có tính chất thực dụng là sản phẩm thoả mãn nhu cầu đói và khát. 

Dưới góc độ thẩm mỹ, chúng lại là tác phẩm nghệ thuật. Dưới góc độ văn hoá, chúng 

biểu hiện bản sắc, sắc thái riêng biệt của dân tộc. Ở các nước trên thế giới, việc ăn uống 

cũng có những nét riêng biệt thể hiện văn hoá riêng của từng nước, từng khu vực. Từ 

lâu người Việt Nam đã biết giữ gìn nền VHAT của dân tộc mình. 

Nhiều giáo trình VHAT Việt Nam đã đưa ra khái niệm: VHAT là những tập quán 

và khẩu vị ăn uống của con người; những ứng xử của con người trong ăn uống; những 

tập tục kiêng kỵ trong ăn uống; những phương thức chế biến, bày biện món ăn thể hiện 

giá trị nghệ thuật, thẩm mĩ trong các món ăn; cách thưởng thức món ăn, v.v.3  

Theo Lê Anh Tuấn và Phạm Mạnh Cường (2011), VHAT được cấu thành cơ bản 

bởi các yếu tố hữu hình và vô hình. Trong đó, hình thức thể hiện mang tính phi vật chất 

của hoạt động ẩm thực là: Những nghi thức, cách thức thực hiện hoạt động ẩm thực; 

Cách thức lựa chọn nguyên liệu, gia vị trong chế biến; Cách thức sắp xếp cơ cấu bữa ăn 

trong ngày, v.v. Yếu tố hữu hình bao gồm các món ăn thức uống đã hình thành, phát 

triển và định hình với những đặc điểm rất đa dạng và phong phú4. Các giá trị ẩm thực 

thường được kể đến là: Giá trị dinh dưỡng; Giá trị làm thuốc, chữa bệnh; Giá trị kinh tế; 

Giá trị trong tập quán xã hội và tín ngưỡng; Giá trị trong du lịch và ngoại giao, v.v. 

Việt Nam là nước nông nghiệp thuộc về xứ nóng, nhiệt đới gió mùa, có ba miền 

rõ rệt là Bắc, Trung, Nam. Chính các đặc điểm về địa lý, khí hậu, văn hóa, dân tộc đã 

quy định những đặc điểm riêng của ẩm thực vùng, miền và khẩu vị đặc trưng. Điều đó 

góp phần làm ẩm thực Việt Nam phong phú, đa dạng. Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã (2009), 

cho rằng ẩm thực Việt Nam có 9 đặc trưng: Tính hòa đồng hay đa dạng; Tính ít mỡ; 

Tính đậm đà hương vị; Tính tổng hòa nhiều chất, nhiều vị; Tính ngon và lành; Tính 

dùng đũa; Tính cộng đồng hay tính tập thể; Tính hiếu khách; Tính dọn thành mâm5. 

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc sống trên nhiều vùng địa lý đa 

dạng khắp toàn quốc, ẩm thực của mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng biệt. Rất nhiều món 

ăn ít được biết đến tại các dân tộc khác, nhưng nhiều món ăn đã trở thành đặc sản trên 

cả nước Việt Nam và được nhiều người biết đến. 

Tây Bắc là cái nôi của các DTTS như Thái, Mường, Dao, Mông, Hà Nhì, Khơ 

Mú, Xinh Mun, v.v. Một trong những sắc thái văn hóa dân tộc đặc sắc của họ là ẩm thực 

truyền thống nổi tiếng riêng có ở vùng này, được thưởng thức trong không gian và không 

khí cộng đồng tại các lễ hội, các chợ phiên và đặc biệt là vào ngày Tết cổ truyền đầu 

năm mới. Món ăn dân tộc truyền thống Tây Bắc, trong đó có tỉnh Điện Biên vô cùng 

phong phú và độc đáo. Mỗi dân tộc có cả kho tàng những kinh nghiệm ăn uống cũng 

 
3 Nguồn: Nguyễn Nguyệt Cầm (Chủ biên, 2008), Giáo trình Văn hóa ẩm thực, Nxb. Hà Nội, 2008. 
4 Nguồn: Lê Anh Tuấn và Phạm Mạnh Cường (2011), Khai thác các giá trị của văn hóa ẩm thực để thu hút khách 

du lịch quốc tế, Đại học Văn hóa Hà Nội, http:/hdl.handle.net/123456789/594. 
5 Nguồn: Nguyễn Nhã (Chủ biên, 2009), Bản sắc Ẩm thực Việt Nam, Nxb. Thông tấn, TP. Hồ Chí Minh. 
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như sở thích và thực đơn riêng. Đây thực sự là một nguồn tài nguyên vô tận và không 

thể thiếu khi khai thác du lịch văn hóa Tây Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. 

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, du lịch được coi là cầu nối, phương tiện 

gìn giữ hoà bình và hợp tác giữa các quốc gia. Liên kết du lịch không chỉ là định hướng 

đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, mà còn là một giải pháp quan trọng nhằm 

khai thác triệt để thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, biến các giá trị văn hoá 

truyền thống thành sức mạnh thu hút du lịch, hướng tới một nền du lịch Việt Nam phát 

triển bền vững và lâu dài. Tăng cường liên kết phát triển du lịch cũng là một trong 5 nội 

dung chính của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Ẩm thực đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kinh doanh du lịch ở bất cứ nơi 

đâu và bất cứ thời điểm nào. Du lịch giúp bảo vệ nền văn hóa ăn, uống cổ truyền của 

dân tộc qua các chương trình tham quan du lịch như một biện pháp tuyên truyền, quảng 

bá nền văn hóa nước nhà, làm cho các nhân viên trong ngành ăn, uống cảm thấy tự hào 

và không ngừng tìm tòi, chế biến nhiều món ăn mới lạ phục vụ du khách. Việc xây dựng 

các tour du lịch đi qua những bản làng DTTS nghèo nhất cả nước, để người dân được 

tham gia các hoạt động du lịch như cung cấp các nguyên liệu sạch cho ẩm thực cũng 

góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào DTTS, v.v. 

VHAT đóng một vai trò quan trọng trong phát triển du lịch. Nó vừa là yếu tố đẩy 

mạnh thị hiếu, sở thích và quyết định lượng khách du lịch quay lại với Điện Biên, vừa 

là phương pháp để gìn giữ giá trị văn hóa của các dân tộc trong tỉnh nói riêng, Tây Bắc 

nói chung. Hiện tại, Điện Biên vẫn là vùng khó khăn (kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất 

kỹ thuật của tỉnh chưa đồng bộ, nguồn lực hạn chế, năng lực của một bộ phận cán bộ 

địa phương chưa đáp ứng yêu cầu quá trình hội nhập, toàn cầu hóa) trong phát triển du 

lịch, tuy giàu tiềm năng, phong phú, đa dạng về tài nguyên du lịch nhưng đến nay vẫn 

chưa được khai thác hiệu quả và phát triển bền vững; chưa phát triển xứng tầm cả về 

quy mô và tính chất, sức cạnh tranh kém so với các vùng du lịch khác trong cả nước; Số 

lượng khách đến hàng năm chưa nhiều, thời gian lưu trú ngắn; hiệu quả kinh tế du lịch 

còn khiêm tốn, chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế địa phương; việc tổ chức hoạt 

động du lịch còn manh mún, nhỏ lẻ, sự liên kết và tính chuyên nghiệp chưa cao, sản 

phẩm du lịch chưa đa dạng, chất lượng thấp, chưa đủ sức hấp dẫn khách du lịch6. 

Đối với cuộc sống của con người, ẩm thực có vai trò vô cùng to lớn. Xét trên giá 

trị kinh tế, nó là phương tiện thiết yếu để con người duy trì sự sống, duy trì sự tồn tại 

của thế hệ, cộng đồng loài người. Xét rộng ra, ẩm thực là điều kiện cần để xã hội loài 

người tồn tại và trở thành chủ thể của mọi hoạt động. Du lịch thúc đẩy giao lưu của con 

người, giúp con người khám phá các vùng, địa phương và các nền văn hoá khác nhau. 

Khi có sản phẩm du lịch đặc sắc, từng vùng miền, từng địa phương đều tìm cách khai 

thác để đưa vào kinh doanh du lịch. Qua đó, VHAT truyền thống địa phương có dịp cọ 

 
6Nguồn: UBND tỉnh Điện Biên (2016), Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 Ban hành Chương trình 

phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
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xát, nâng cao để tồn tại và giới thiệu được bản sắc của mình. Mặt khác, những người 

làm du lịch buộc phải tìm hiểu, học tập các nền VHAT của khách du lịch để phục vụ 

khách. Có thể nói, sự tồn tại và phát triển của ngành kinh tế mũi nhọn này đang đứng 

trước nhiều cơ hội và thách thức mới, đó là sự mới mẻ, đa dạng sản phẩm du lịch, đánh 

giá của du khách về chất lượng du lịch, hoặc sự hài lòng khi hưởng thụ một giá trị VHAT 

bản địa, v.v. Điều đó tạo cho các nhà kinh doanh du lịch và du khách những áp lực trong 

sự lựa chọn. Ẩm thực là dạng tài nguyên du lịch đặc biệt, thành tố quan trọng tạo nên 

bản sắc và phong vị mỗi vùng miền. Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bức tranh đa sắc 

màu của các DTTS, chi phí du lịch thấp hơn các nước khác cũng như tình hình chính trị 

ổn định và đặc biệt nơi có những sản phẩm ăn uống độc đáo luôn được coi là những ưu 

điểm chính hấp dẫn du khách. Nhiều khách du lịch sẵn sàng chi trả một khoản tiền cao 

hơn để thưởng thức ẩm thực, tham quan những địa danh nổi tiếng và trải nghiệm văn 

hóa. Thông qua tìm hiểu, thưởng thức những tinh hoa của VHAT mỗi vùng, miền giúp 

cho du khách hiểu thêm về con người, thói quen, cách sinh hoạt và văn hóa của cả vùng 

đất đó. Đối với khách du lịch, bên cạnh việc tham quan trải nghiệm những vùng đất mới, 

họ còn sử dụng các dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và dịch vụ bổ sung khác. Trong đó, 

dịch vụ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định lớn đến sự thành công của 

tour du lịch cũng như ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của điểm đến. VHAT có những vai 

trò nhất định và góp phần tạo nên thành công cho hoạt động du lịch, làm tăng hiệu quả 

của hoạt động này. VHAT được chắt lọc qua các món ăn, đồ uống đặc trưng và cách 

thức ăn uống tiêu biểu là một yếu tố cấu thành của hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, 

cung cấp thông tin, tạo cơ hội cho khách du lịch được trải nghiệm những khía cạnh văn 

hóa truyền thống và từ đó kích thích nhu cầu đi du lịch của khách. VHAT còn góp phần 

đa dạng hóa, tăng sức hấp dẫn cho hoạt động xúc tiến du lịch. Vì vậy, hoạt động xúc 

tiến du lịch không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần mà cần phải có nhiều nội dung khác 

nhau để tạo ra một hệ thống các hoạt động mang tính tổng hợp tác động đến tâm lý, kích 

thích tính tò mò và kích cầu khách du lịch tiềm năng. Bên cạnh nhiều hoạt động trải 

nghiệm như tham gia làm đồ thủ công mỹ nghệ, tham gia diễn xướng các loại hình văn 

nghệ truyền thống, một hoạt động mà khách có nhiều cơ hội trải nghiệm, đó là tham gia 

chế biến và thưởng thức các món ăn truyền thống dân tộc. 

Thông tin tuyên truyền về du lịch được du khách quan tâm rất nhiều, cụ thể về 

khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch, cảnh quan, các phương tiện vận chuyển, điều kiện 

giao thông và yếu tố ẩm thực (thể hiện qua danh mục các món ăn, đồ uống). Trong đó, 

thông tin về vấn đề ăn uống không kém phần quan trọng vì nhiều du khách rất quan tâm 

đến nó. Kinh doanh dịch vụ phục vụ ăn, uống không chỉ đem lại lợi nhuận cao, tạo thị 

trường và gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp mà còn là phương pháp quảng 

bá hữu hiệu về hình ảnh của các tộc người trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Ngoài 

ra, hệ thống nhà hàng sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn thông qua tour tìm hiểu, 

tham quan đặc sản, sản vật địa phương, quy trình chế biến các món ăn. Các công ty lữ 
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hành sẽ có điều kiện đẩy mạnh tour cooking class (học nấu ăn) khai thác được nguồn du 

khách tiềm năng với khả năng chi trả cao7. 

Nghiên cứu về ẩm thực, VHAT không phải là hướng nghiên cứu mới, trong lịch 

sử nó đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tác giả, trong đó nổi bật là VHAT của các 

tộc người, các vùng miền, địa phương. Theo đó, chúng tôi khái quát các công trình 

nghiên cứu VHAT theo hai nhóm là trong nước và ngoài nước. 

Các nghiên cứu về VHAT trong nước  

Ẩm thực, tức ăn uống thể hiện lịch sử của một quốc gia, nền văn hoá của quốc gia 

đó. Các món ăn qua từng giai đoạn nói lên được cuộc sống, con người của giai đoạn đó 

và của vùng đất nơi đã sản sinh ra món ăn mà không đâu có thể làm giống hệt được. 

Văn hoá dân gian Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó VHAT là một nét đặc 

trưng. Con người đã dần phát triển việc ăn uống lên thành một lĩnh vực rộng rãi được 

nhiều người quan tâm. 

Trong 57 quốc gia và vùng lãnh thổ của Châu Á, Việt Nam được xem là một trong 

những nước có nền VHAT độc đáo và đa dạng (Thất Sơn, 2012). Sự độc đáo ấy có được 

từ những món ăn truyền thống kết hợp với bí quyết chế biến, cùng các sản vật và chế 

phẩm đi kèm. Ba miền ở Việt Nam là ba thiên đường của ẩm thực với những món ăn rất 

riêng, hương vị đặc sắc mang đậm chất vùng miền (Nguyễn Hương, 2012). VHAT Việt 

được biết đến với những nét đặc trưng như: Tính hòa đồng, đa dạng, ít mỡ; đậm đà 

hương vị với sự kết hợp nhiều loại gia giảm để tăng mùi vị, sức hấp dẫn trong các món 

ăn (Minh Anh, 2008). 

Không chỉ là nét đặc sắc của văn hóa, mà ẩm thực còn là một trong những nhân 

tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa bản địa của nước ta. Do mỗi vùng có những 

điều kiện tự nhiên và xã hội khác nhau nên sự phát triển của văn hoá ở mỗi vùng cũng 

khác nhau và trong tâm thức của dân gian Việt Nam, sự phân biệt về cái chung, nét riêng 

này thường được gắn với một địa danh, một giới hạn lãnh thổ nào đó. Dựa vào điều này 

mà người ta đã chia văn hoá Việt Nam ra thành các vùng văn hoá và có nhiều cách phân 

chia của nhiều tác giả khác nhau. Theo GS. Trần Quốc Vượng, văn hoá Việt Nam có thể 

chia làm sáu vùng như sau: Vùng văn hoá Tây Bắc; Vùng văn hoá Việt Bắc; Vùng văn 

hoá châu thổ Bắc Bộ; Vùng văn hoá Trung Bộ; Vùng văn hoá Trường Sơn Tây Nguyên; 

Vùng văn hoá Nam Bộ. 

Ở mỗi vùng của đất nước lại có một tập quán ăn uống riêng, tạo ra một nét đặc sắc 

riêng biệt không lẫn với nơi khác. Theo Trần Ngọc Thêm (2008), người Việt Nam phân 

biệt thức ăn theo năm mức âm dương, ứng với ngũ hành: Hàn (Thủy), nhiệt (Hỏa), ôn 

(Mộc), lương (Kim) và bình (Thổ). Để tạo ra sự hài hòa âm dương đó, có vai trò của 

nhiều loại gia vị khác nhau: Chua, cay, mặn, ngọt và các loại rau gia vị khác. Có thể 

thấy khi chế biến thức ăn, người Việt luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật âm dương bù trừ 

 
7Nguồn: Nguyễn An Thuận (2016), Nghiên cứu văn hóa ẩm thực Tây Bắc phục vụ du lịch, Luận văn Thạc sĩ Du 

lịch, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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và chuyển hóa khi kết hợp các loại lương thực, thực phẩm, gia vị với nhau tạo thành các 

món ăn có sự cân bằng âm – dương, hàn - nhiệt. Có như vậy, thức ăn mới có lợi cho sức 

khỏe và ngon miệng. Chẳng vậy mà rau răm, gừng cay là nhiệt (dương) được ăn kèm 

với trứng lộn là hàn (âm) thì ngon miệng, dễ tiêu hóa. Hoặc gừng là thứ gia vị nhiệt 

(dương) có tác dụng thanh hàn, giải cảm, khi nấu kèm với các loại thực phẩm như: Cá, 

rau cải (kho cá, canh rau cải) là thực phẩm có tính hàn thì ăn rất thơm, ngon. Các món 

ăn miền Bắc có vị tương đối hài hoà giữa cay, chua, mặn, ngọt. Món ăn miền Trung có 

vị cay nóng và mặn. Món ăn miền Nam có vị cay, ngọt và béo ngậy của nước cốt dừa. 

Các đặc điểm khác biệt này do ảnh hưởng của khí hậu vùng miền. Từ đó có thể thấy 

Bắc, Trung, Nam, mỗi vùng miền, món ăn đều có một phong vị riêng, đặc trưng của 

miền đất mà ở nơi đó món ăn được hình thành và hoàn thiện. 

Trước đây, nghiên cứu về ẩm thực Việt Nam là một đề tài chưa được xem trọng. 

Các nhà sử học Phan Huy Chú (trong Lịch Triều Hiến chương loại chí) và Lê Quý Đôn 

(trong Vân Đài Loại Ngữ) có ghi chép một số cách thức ăn uống của vua chúa, quan lại. 

Sau đó, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu (1888-1939) trong tác phẩm “Tản Đà văn tập” 

(1939-1940) cũng có bài nói về các món ăn thú vị của người Việt. Ba nhà văn lớn của 

Việt Nam là Thạch Lam (1916-1942), Nguyễn Tuân (1910-1987), Nguyễn Huy Tưởng 

(1912-1960) đều nói về món phở là món ngon của Hà Nội. Việc nghiên cứu ẩm thực 

một cách toàn diện chỉ ra đời khoảng hơn 10 năm gần đây, từ năm 2000 đến nay khi mà 

đường lối Đổi mới được phát triển, hội nhập quốc tế được mở rộng, văn hóa du lịch 

ngày càng lan tỏa. Có thể xem tập sách “Những áng văn ẩm thực” (sưu tầm - tuyển chọn) 

của tác giả Thái Hòa viết về các nhà văn Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Tô Hoài, 

Băng Sơn do Nxb. Văn hóa - Thông tin (2001) ấn hành là một đột phá về nghiên cứu 

VHAT Việt Nam sau năm 2000. Trong giai đọan này, tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã là một 

trong số ít nhà khoa học quan tâm đến VHAT. Ông đã xuất bản các công trình nghiên 

cứu “Bản sắc ẩm thực Việt Nam”, Nxb. Thông tấn HCM (2009), “Độc đáo ẩm thực 

Huế” (2010), “Độc đáo ẩm thực Thăng Long” (2010), “Phở Việt” (2014). Từ năm 2012 

cho đến nay, nhiều tác giả đã viết sách về các món ăn Việt Nam, trong đó món ăn Việt 

được xem là nguồn ẩm thực chủ lực. Bếp Việt Nam (Vietnamese cuisine) với đa dạng 

món ăn Việt Nam của ba miền Bắc, Trung, Nam đã được nhiều tác giả quan tâm, nhiều 

độc giả trong và ngoài nước tìm đọc. Trong những năm gần đây, du lịch được xem là 

nền “ công nghiệp không khói”, nhiều cửa hàng ăn, khách sạn đã có xu hướng tìm lại và 

nâng cao, hiện đại hóa các món ăn Việt cổ truyền và các món ăn (menu) của các DTTS 

ở nước ta đã làm cho việc ghi chép các món ăn phát triển thành tiến trình nghiên cứu 

nền VHAT của đất nước trong mối tương quan với sự hội nhập các nền VHAT Châu Á 

như Trung Hoa, Nhật, Hàn, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ và các nền văn hóa 

Châu Âu như Pháp, Ý, Nga, Mỹ tại nước ta, đặc biệt là tại TP. Hồ Chí Minh8. 

 
8 Nguồn: Nguyễn Thanh Hùng (2016), Văn hóa ẩm thực ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, Luận văn Thạc sĩ 

Việt Nam học, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, TP. Hồ Chí Minh. 
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Liên quan đến VHAT nói chung và khuynh hướng nghiên cứu VHAT ở nước ta 

và nước ngoài, theo thống kê chưa đầy đủ, có hàng trăm đầu tài liệu. Theo tác giả 

Nguyễn Thị Quế Loan (Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên) tổng hợp đến năm 2016 

trong nước có 288 đầu tài liệu, trong đó sách và giáo trình có 125 tài liệu, chiếm 43,4%; 

Tạp chí và kỷ yếu hội thảo/ hội nghị khoa học có 138 tài liệu, chiếm 47,9%; Kết quả 

nghiên cứu đề tài cấp Bộ, Trường, khóa luận, luận văn, luận án có 25 tài liệu, chiếm 

8,7%. Chắc chắn những con số này chưa phản ánh đầy đủ số lượng các ấn phẩm liên 

quan trực tiếp tới VHAT, bởi có rất nhiều bài báo giấy hoặc báo điện tử đăng tài trên 

trang/ cổng TTĐT của các địa phương, hoặc các ngành, v.v. mà chưa được thống kê.  

Tác giả Nguyễn Thị Hòa (2012) trong công trình nghiên cứu “Ẩm thực và biến 

đổi ẩm thực của người Xơ Đăng tỉnh Kon Tum”9 cho rằng tuy chưa thống kê đầy đủ 

nhưng về VHAT có khoảng 354 đề mục tài liệu. Phân loại tác phẩm trong nước gồm 

148 tài liệu (trong đó có 33 bài viết được giới thiệu trên các trang điện tử), có 115 tài 

liệu sách báo, trong đó gồm 37 tập sách và luận án, 78 bài tạp chí, báo cáo hội thảo và 

bài viết trong sách. Các tài liệu xoay quanh 9 chủ đề: Những vấn đề tổng quát; Tập quán 

ẩm thực; Ngôn ngữ ẩm thực; Lương thực thực phẩm; Ẩm thực và trị bệnh; VHAT; Kỹ 

thuật nấu ăn; Ăn chay; An toàn lương thực, v.v. Thời gian ra đời của những tài liệu này, 

sớm nhất là từ năm 1918 và muộn nhất là năm 2011. Các chủ đề thể hiện khuynh hướng 

nghiên cứu ẩm thực trong nước được chú trọng là: Tập quán ẩm thực với 34/115 tài liệu, 

chiếm 29,6% trên toàn thể; VHAT với 33 tài liệu, chiếm 28,7% và An toàn lương thực 

có 24 tài liệu, chiếm 20,9%. Cả ba chủ đề có 91/115 tài liệu, chiếm 79,1% trên toàn thể. 

Trần Thị Kim Oanh (2019) trong Luận án Tiến sĩ Văn hóa học10 của mình đã chia 

những công trình nghiên cứu về ẩm thực và VHAT thành các nhóm như sau: Nhóm thứ 

nhất, là các công trình nghiên cứu mang tính khảo tả, các tác giả chủ yếu dừng lại ở giới 

thiệu và mô tả về món ăn, cơ cấu món ăn, nguyên liệu và cách thức chế biến dựa trên 

điều kiện tự nhiên cụ thể của vùng miền. Món ăn gắn liền với vùng đất, tạo nên dấu ấn 

đặc sắc cho tộc người ở góc độ ẩm thực cũng như ứng xử về mặt lịch sử xã hội và những 

biến đổi về tập quán ăn uống của cộng đồng từ xưa đến nay. Nhóm thứ hai là dưới góc 

độ nhân học văn hoá, coi ẩm thực như phương tiện truyền tải các thông điệp về giới, 

mối quan hệ xã hội của một nhóm tộc người cụ thể. 

Theo đó, trong nhóm thứ nhất có các tác phẩm tiêu biểu về ẩm thực như “Từ điển 

VHAT Việt Nam” của Huỳnh Ngọc Dung (2001), “Từ điển món ăn cổ truyền Việt Nam” 

của Nguyễn Thu Hà, Huỳnh Thị Dung (2005), “555 món ăn Việt Nam: kỹ thuật chế biến 

và giá trị dinh dưỡng” của Trường Đại học Thương mại Hà Nội (2000). Dấu ấn đáng kể 

là tác phẩm “Khám phá ẩm thực truyền thống Việt Nam” của GS. Ngô Đức Thịnh đã 

khái quát về ẩm thực Việt Nam từ ẩm thực của người Việt, ẩm thực của các DTTS thông 

qua bản sắc văn hoá lịch sử vùng miền để tìm kiếm bản sắc VHAT và góp phần tìm tòi 

 
9 Nguồn: Nguyễn Thị Hòa (2012), “Ẩm thực và Biến đổi ẩm thực của người Xơ Đăng ở tỉnh Kon Tum”, Báo cáo 

tổng hợp kết quả đề tài KH&CN cấp Bộ. 
10 Nguồn: Trần Thị Kim Oanh (2019), Văn hóa ẩm thực của người Hoa Quảng Đông ở Thành phố Hồ Chí Minh 

hiện nay, Luận án Tiến sĩ Văn hóa học, Học Viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 
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những đặc trưng của ẩm thực các dân tộc Việt Nam nói chung. Trục chính nghiên cứu 

là đi từ yếu tố lịch sử để thấy sự gắn kết giữa lịch sử tự nhiên với tộc người phản ánh 

qua món ăn, đặc biệt là bữa ăn hàng ngày, vai trò của ẩm thực trong trị bệnh. Trên cơ sở 

đó ông đã phân tích ẩm thực theo khu vực sinh sống và tộc người để thấy ẩm thực được 

tiếp cận ở yếu tố lịch sử, điều kiện tự nhiên hình thành nên thói quen, tập quán trong ăn 

uống, hiểu truyền thống ăn uống góp phần hình thành giá trị văn hoá trải qua quá trình 

lịch sử lâu đời. Bài viết “Văn hoá ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn” của 

Nguyễn Thị Bảy và Trần Quốc Vượng (2010) đã tổng hợp lý luận chung về ẩm thực và 

VHAT Việt Nam, nêu lên được khái niệm và phân loại ẩm thực. Các tác giả cho rằng 

điều kiện sinh thái ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung đã tạo nên giá trị 

vượt trội trong nông nghiệp. Đó là một trong những cơ sở của công thức chung trong 

bữa ăn hàng ngày của người Việt là “Cơm – Rau - Cá – Thịt” trong đó chiếm vị thế chủ 

đạo vẫn là các thực phẩm gắn liền với nông nghiệp. Đồng thời các tác giả cũng đi sâu 

nghiên cứu VHAT tại các vùng miền Việt Nam thông qua những chuyến điền dã thực 

địa, cho người đọc hình dung được mối tương quan giữa VHAT với từng môi trường 

sinh thái cụ thể. Từ những bài viết ngắn, các tác giả đã tổng lược được những vấn đề lý 

thuyết liên quan đến VHAT, những thực hành văn hoá thông qua ẩm thực như tết ta, 

trung thu, ăn uống của người Hà Nội, nhận diện VHAT Huế hay đặc sản yến sào và 

nghệ thuật ẩm thực yến của thủ đô Hà Nội, v.v. Có thể nói cuốn sách đã đem đến một 

cái nhìn tổng quan về những giá trị ẩm thực của từng vùng miền và tác động của ẩm 

thực đến suy nghĩ và cách thực hành văn hoá, ứng xử đối với món ăn của từng vùng 

miền, đặc biệt là ở Hà Nội. Tác phẩm “Ẩm thực dân gian Hà Nội” của Nguyễn Thị Bảy 

(2009) đã dành cả một chương để nói về môi trường sinh thái ảnh hưởng đến VHAT 

dân gian Hà Nội. Theo tác giả những đặc trưng môi trường sống, cảnh quan Hà Nội và 

những ứng xử của người Hà Nội tạo nên đặc trưng cho từng món ăn, điều đó “Khiến 

cho VHAT dân gian Hà Nội thăng hoa và tạo thành một nét đẹp, tinh tế, lắng đọng tâm 

hồn và sự tài khéo của người Hà Nội từ xưa đến nay”. Với mỗi hoàn cảnh sống, điều 

kiện tự nhiên và ứng xử văn hoá của con người khác nhau sẽ mang đến những dư vị món 

ăn độc đáo khác nhau, trong đó ẩm thực dân gian Hà Nội là một ví dụ.  

Hàng loạt tác phẩm nghiên cứu về VHAT vùng miền và địa phương được ra đời 

cùng có nội dung trên. Có thể kể đến các tác phẩm tiêu biểu như “Văn hoá ẩm thực Việt 

Nam - Các món ăn miền Bắc” (2001), “VHAT vùng núi cao phía Bắc” của Nguyễn Thị 

Bảy (2004), “Đặc sản và ẩm thực Hà Tây - Quảng Bình - Hội An” của Đặng Văn Tu 

(2012), “VHAT Huế” của Bùi Minh Đức (2011), “VHAT Thanh Hóa” của Nguyễn Hữu 

Ngôn (2012), “VHAT Thái Bình” của Phạm Minh Đức (2011), “Văn hoá ẩm thực Quảng 

Ninh” của Nguyễn Quang Vinh (2006), “Văn hoá ẩm thực đất Tổ” của Nguyễn Đình 

Vỵ (2013), “VHAT Thanh Hóa” của Nguyễn Hữu Ngôn (2012), v.v. Về nghiên cứu ẩm 

thực vùng, phải kể đến công trình “Tập quán ăn uống của người Việt ở vùng Kinh Bắc” 

của Vương Xuân Tình (2004), trong đó tác giả đã đề cập đến lịch sử và mối quan hệ ăn 

uống của người Việt vùng Kinh Bắc trong điều kiện tự nhiên và xã hội của vùng. Những 

món ăn truyền thống và món ăn mang ít nhiều biến đổi được nhìn nhận, xem xét trong 
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mối quan hệ với tập quán ăn uống, với nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng này, qua 

đó tác giả đã chỉ ra những nét đẹp văn hoá trong ẩm thực của người Kinh Bắc.  

Nghiên cứu về ẩm thực Miền Bắc còn có nhiều có nhiều tác phẩm nghiên cứu về 

VHAT của các dân tộc, ngoài người Kinh, còn có nhiều DTTS như Thái, Sán Dìu, 

Mường, Dao, Khơ Mú, Mông, Kháng, Giáy, Hoa, Tày, Nùng, v.v. ở các địa phương 

khác nhau. Những tác phẩm để lại nhiều dấu ấn như: “Truyền thống biến đổi trong tập 

quán ăn uống của người Tày vùng Đông Bắc Việt Nam” của Ma Ngọc Dung (2007), 

“Văn hoá ẩm thực của dân tộc Mường và dân tộc Khơ Mú” của Hoàng Anh Nhân và 

Hoàng Thị Hạnh (2012), “Tìm hiểu VHAT dân gian Mường Hòa Bình” của Bùi Chỉ 

(2013), “VHAT dân gian người Nùng Dín Lào Cai” của Vàng Thung Chúng (2015), 

“VHAT người Dao Tiền tỉnh Hòa Bình” của Bàn Thị Kim Cúc (2015), “VHAT Thái 

vùng Tây Bắc Việt Nam” của Nguyễn Văn Hòa (2011), “Tập quán ăn uống của người 

Hmông ở hai xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình” của Hồ Ly Giang 

(2000), “Đôi nét về tập quán ăn uống của người Phù Lá” của Mai Thanh Sơn (1998), 

v.v. Các tác giả ghi nhận rất cụ thể về tác động của môi trường sống tới cách chế biến 

món ăn và phong cách ẩm thực của từng vùng thông qua các món ăn tiêu biểu của các 

DTTS, nguyên tắc chế biến và cảm xúc ẩm thực, món ăn ngày thường, món ăn truyền 

thống, v.v.; mô thức món ăn và thực hành văn hoá thông qua món ăn gắn với yếu tố lịch 

sử, tâm linh, tín ngưỡng, v.v. Vì vậy, VHAT luôn là một phần quan trọng của văn hóa 

mỗi tộc người, mỗi vùng miền. 

VHAT có sắc thái riêng trong mỗi không gian văn hóa của các vùng, miền, dân 

tộc. Đã có những tác phẩm nói về ẩm thực trong hoạt động lễ hội, nghi lễ, hoặc ngày 

thường trong gia đình các dân tộc. Tiêu biểu cho loại công trình này có thể kể tới “VHAT 

trong lễ hội truyền thống Việt Nam: Khảo cứu phong tục và tri thức dân gian về cỗ, lễ 

vật trong lễ tết, lễ hội Việt Nam” của Nguyễn Quang Lê (2012), “Món ăn trong thờ cúng 

của người Thái ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La” của Nguyễn Thị Quế Loan (2015), 

“Mười món ăn ngày tết của người Dao” của Đèo Thị Tuyết Nhung (2004), “Bữa ăn gia 

đình trong văn hoá nghệ thuật ẩm thực Việt Nam” của Vũ Thế Long (2006), v.v. 

Nhóm thứ hai theo phân loại của Trần Thị Kim Oanh (2019) coi ẩm thực như 

phương tiện truyền tải các thông điệp về giới, mối quan hệ xã hội của một nhóm tộc 

người cụ thể, có thể kể tới như “Triết lý Việt trong VHAT” của Trần Văn Đoàn (2005), 

“Phong cách ăn Việt Nam” của Từ Giấy (2001), “Văn hoá trong ăn uống” của Đinh Gia 

Khánh (1996), v.v. 

Giá trị văn hóa, dinh dưỡng của ẩm thực được nhiều tác phẩm mô tả rất cụ thể. 

Bên cạnh đó, giá trị làm thuốc, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cũng được nhiều tác phẩm 

đề cập. Tiêu biểu cho loại công trình này có thể kể đến như “Thức ăn tương khắc: phòng 

và chữa bệnh bằng thức ăn” của Hương Giang (2003), “Bách khoa những điều kiêng kỵ 

trong ăn uống” của Việt Phương (2007), “Truyền thống ăn uống Việt Nam với dưỡng 

sinh trị bệnh” của Ngô Đức Thịnh (1986), “Ẩm thực - chữa bệnh thời tiết” của Đỗ Văn 

Sơn (2001), “Món ăn chữa bệnh” của Nguyễn Văn Đức (2006), “Món ăn – bài thuốc 
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dưỡng sinh trị bệnh” của Bích Ngọc (2007), v.v. Những công trình nghiên cứu, tác phẩm 

nêu trên đã xem xét các món ăn, đồ uống dưới góc độ làm thuốc, chữa bệnh, phòng 

bệnh, chăm sóc sức khỏe con người, tránh sử dụng những thức ăn tương kỵ với nhau 

gây bất lợi cho sức khỏe, v.v. 

Bên cạnh đó, ẩm thực còn còn đi vào thế giới văn hóa tâm linh – tinh thần – tôn 

giáo. Trong bài viết của tác giả “Vài nét về ngành văn hóa học ẩm thực” của tác giả 

Nguyễn Thị Bảy (2004) có chỉ ra rằng trong ma chay, cưới xin, cúng giỗ đã có những 

thể chế, phong tục, nghi thức (những hệ giá trị, hệ chuẩn mực, hệ biểu tượng, v.v.) về 

văn hóa và trong đó cũng chứa đựng những hình ảnh của ẩm thực. Ví dụ: Cúng người 

qua đời thì phải có bát cơm – quả trứng – đôi đũa vót xơ ra, mà biểu tượng phong tục ấy 

không dễ gì giải mã. Trứng: sự trở về cội nguồn, đôi đũa vót xơ cắm trên bát cơm úp: 

biểu tượng của sự phồn linh – dương âm vật: mong người vừa khuất có nguồn sinh lực 

mới để sống một đời sống khác, v.v. hoặc như khi cúng giỗ, trên ban thờ tổ tiên nhất 

thiết phải có chén nước mưa (nước lã), có người giải mã là sự thuần khiết, tinh thành 

(purification) cũng như các nghi lễ Thánh tẩy, “mộc dục” (lễ tắm (lau rửa) tượng), v.v. 

Một cách giải thích khác từ một tác giả là nhà tu hành về bát cơm, đôi đũa vót xơ, quả 

trứng luộc chín đặt trên quan tài người chết khi quàn trong nhà: Bát cơm tượng trưng 

cho sự đủ đầy, cầu mong người đã khuất luôn ấm no, không thiếu thốn và đói khát khi 

sang thế giới bên kia. Hơn thế, bát cơm không chỉ đơn thuần biểu trưng cho thức ăn, 

thực phẩm chính của dân xứ sở ta, mà còn nói lên cái nguồn gốc, nơi dân Việt tạo ra 

một nền văn minh rực rỡ, nền văn minh lúa nước; bát cơm ấy cũng chính là nơi thu hút 

hơi, âm khí từ người vừa mất. Đôi đũa nhắc nhớ cây tre, hình ảnh gắn liền với nếp sống 

văn hóa người Việt từ thủa lập quốc. Dấu ấn văn hóa dân tộc Việt chúng ta được đóng 

dấu bởi lúa nước và cây tre, từ nhiều ngàn năm lịch sử. Đi liền với nền văn minh lúa 

nước, là cây tre và cách ăn bằng đũa của nòi giống Việt. Quả trứng (không để sống, mà 

phải luộc chín; chín là chết, là về chín suối, nhưng là để mở ra chu kỳ khác, sinh hóa) 

gợi cho chúng ta nhớ về nguồn gốc trăm trứng, là một biểu tượng sự sống sinh sôi, vừa 

trong chính tự thân quả trứng, vừa trong liên quan với mặt trời, với thế giới loài người11. 

Ẩm thực không chỉ có giá trị văn hóa, dinh dưỡng, tập quán xã hội mà còn có quan 

hệ với môi trường, quan hệ với du lịch. Nhiều tác phẩm đã được công bố về vấn đề này, 

trong đó đáng kể là: “Khai thác giá trị ẩm thực Việt Nam cho quảng bá du lịch” của Trần 

Thị Hoa (2011), “Vài nét về mối quan hệ giữa ẩm thực Thái với môi trường” của Vũ 

Thị Hoa (2006), “Mối tương quan giữa du lịch và ẩm thực” của Hoàng Thị Như Huy 

(2008), “Khai thác văn hoá ẩm thực Hải Dương phục vụ hoạt động du lịch” của Phạm 

Thị Năm (2011), “Một số giải pháp phát huy văn hoá ẩm thực Quảng Ninh nhằm phát 

triển du lịch” của Mạc Thị Mận (2012), “Nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua đánh 

giá của du khách quốc tế” của Dương Quế Nhu, Nguyễn Tri Nam Khang và Nguyễn Thị 

Thảo Ly (2018), “Nghiên cứu VHAT Tây Bắc phục vụ du lịch” của Nguyễn An Thuận 

(2016), “Khai thác các giá trị của VHAT để thu hút khách du lịch quốc tế” của Lê Anh 

 
11 Nguồn: Thượng toạ Thích Tâm Hiệp, Ý nghĩa bát cơm quả trứng, Phatgiao.org.vn, 13/6/2022. 

https://phatgiao.org.vn/y-nghia-bat-com-qua-trung-d52947.html
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Tuấn và Phạm Mạnh Cường (2011), v.v. Các tác phẩm nêu trên đã chỉ ra, dù trong phạm 

vi trong cả nước, vùng, miền hay các tỉnh, ẩm thực luôn gắn liền với du lịch, bởi du 

khách đi du lịch, ngoài mục đích tham quan, tìm hiểu cảnh quan thiên nhiên, di tích 

thắng cảnh, truyền thống lịch sử văn hóa, trải nghiệm văn hóa, v.v. còn mặc nhiên hướng 

tới sự thưởng thức ẩm thực tại nơi đến du lịch. 

Du lịch ẩm thực (food tourism) là khái niệm mới xuất hiện trên thế giới khoảng 

20 năm nay, đã được nhiều quốc gia đón nhận và phát triển thành loại hình du lịch hấp 

dẫn, chỉ sau du lịch văn hóa và cảnh quan. Các tài liệu viết về quan hệ của ẩm thực với 

du lịch tuy không nhiều, nhưng có thể kể đến một số tác phẩm tiêu biểu như “Du lịch 

ẩm thực: Kinh nghiệm thế giới và thực hiện ở Việt Nam” của Vương Xuân Tình (2018) 

rất có dấu ấn. Theo tác giả Vương Xuân Tình, du lịch ẩm thực (DLAT) là một khái niệm 

xuất hiện cách đây chưa lâu và có ý kiến cho rằng khái niệm này được đề xuất lần đầu 

trong công trình nghiên cứu của Long (1998), về “Du lịch ẩm thực: Tiếp cận folklore về 

ăn uống và các khía cạnh liên quan”, trên tạp chí Southern Folklore, số 55 (Shalini and 

Duggal, 2014). Theo đó, DLAT là sự trải nghiệm văn hóa của du khách đến nơi nào đó 

qua thụ hưởng ẩm thực. Hình thức du lịch này gồm du lịch khám phá nghệ thuật nấu 

nướng (gastronomy tourism), hội chợ ẩm thực (food festival), du lịch thưởng rượu 

(gourmet tourism) và các hoạt động khác liên quan đến ẩm thực. Kể từ khái niệm DLAT 

do Long (1998) đề xuất, đến nay đã có thêm nhiều ý kiến, như của Tổ chức du lịch thế 

giới (UNWTO, 2012; 2017), Hội lữ hành ẩm thực thế giới (WFTA, 

https://www.worldfoodtravel.org/cpages/home) và các nhà nghiên cứu (Kurniasih, 

2014, pp. 55-63; Su and Horng, 2012, pp. 91-112; Hall and Sharples, 2003, pp. 1-24). 

Qua đó cho thấy, dù có những diễn giải khác nhau về từ ngữ, song khái niệm DLAT vẫn 

khá thống nhất về nội hàm, ví dụ Hội lữ hành ẩm thực thế giới định nghĩa: “Đó là loại 

hình du lịch nhằm khám phá và thụ hưởng sự mới lạ, đáng nhớ của các trải nghiệm về 

đồ ăn thức uống, theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp”; Báo cáo toàn cầu lần thứ nhất về 

DLAT của Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) xác định: Đây là sự tìm kiếm điều thú vị 

của nơi đến qua ẩm thực; tìm hiểu nguồn gốc của sản phẩm; thừa nhận giá trị của ẩm 

thực; sự chia sẻ trải nghiệm ẩm thực với người khác; báo cáo còn cho rằng, di sản văn 

hóa có mối quan hệ sâu sắc với DLAT (UNWTO, 2012, pp. 9-11)12. Bài viết “Du lịch 

ẩm thực – nhìn từ du khách Pháp” của Trần Thị Hoa (2015) đã khuyến cáo cần mở ra 

loại hình DLAT ở Việt Nam khi cho rằng: Việc phát huy các giá trị ẩm thực của Việt 

Nam trong du lịch là một công việc khó khăn nhưng đầy triển vọng. Nghiên cứu về ẩm 

thực trong du lịch không thể chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu về thói quen ăn uống, các món 

ăn ngon của người Việt mà quan trọng hơn là phải tìm hiểu khả năng thích nghi và làm 

mới chúng cho từng tập khách khác nhau. Đây chính là bước đầu tiên và cần thiết cho 

việc mở ra một loại hình mới tại Việt Nam, đó chính là DLAT13. 

 
12 Nguồn: Vương Xuân Tình (2018), Du lịch ẩm thực: Kinh nghiệm thế giới và thực hiện ở Việt Nam, Báo cáo 

trình bày tại Hội thảo: “Bảo tồn & phát triển ẩm thực truyền thống Việt Nam”, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và 

Hội Đầu bếp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 31/3/2018. 
13 Nguồn: Trần Thị Hoa (2015), “Du lịch ẩm thực – nhìn từ du khách Pháp”, VTR, cập nhật 11/9/2015. 

https://www.worldfoodtravel.org/cpages/home
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Vẫn theo báo cáo toàn cầu về DLAT của UNWTO, du khách thường chi trung 

bình 1/3 ngân sách chuyến đi cho ẩm thực. Ðồng thời, có tới hơn 80% số đơn vị, tổ chức 

du lịch khi được điều tra đều xác định DLAT là yếu tố chiến lược đối với điểm đến, là 

động lực quan trọng cho phát triển du lịch. Bên cạnh việc thưởng thức, mang đến những 

trải nghiệm vị giác khác lạ, ẩm thực còn giúp du khách cảm nhận được nét văn hóa bản 

địa đặc sắc của từng vùng, miền, địa phương, từ đó tăng cường ấn tượng về điểm đến. 

Với những quốc gia có nền ẩm thực đa dạng, hấp dẫn, nếu bỏ qua việc tận dụng lợi thế 

về ẩm thực có nghĩa là đã bỏ qua cả "mỏ vàng" để phát triển du lịch. DLAT chính là cơ 

hội lớn để thúc đẩy kinh tế địa phương và đất nước, tạo điều kiện gia tăng chuỗi giá trị 

trong nông nghiệp, sản xuất chế biến thực phẩm, đồng thời giữ gìn và quảng bá văn hóa 

quốc gia ra thế giới, v.v. 

Là quốc gia có nền ẩm thực phong phú, độc đáo và có ý kiến cho rằng, cùng với 

Trung Hoa và Pháp, ẩm thực Việt Nam là một trong ba nền ẩm thực được ưa chuộng 

trên thế giới (Trần Quốc Vượng, 1997). Hai thập kỷ qua là thời kỳ phát triển các nghiên 

cứu về ẩm thực và thực hành ẩm thực gắn với du lịch ở nước ta; có nhiều luận án tiến 

sĩ, luận văn thạc sĩ về ẩm thực phục vụ du lịch: Luận văn thạc sĩ Du lịch của Mạc Thị 

Mận năm 2012 về “Một số giải pháp phát huy văn hoá ẩm thực Quảng Ninh nhằm phát 

triển du lịch”; Luận văn thạc sĩ Du lịch của Nguyễn An Thuận năm 2016 về “Nghiên 

cứu văn hoá ẩm thực Tây Bắc phục vụ du lịch”, v.v.; nhiều hội thảo, xuất bản phẩm về 

ẩm thực (Vương Xuân Tình, 2004; Ma Ngọc Dung, 2007; Ngô Đức Thịnh, 2010; 

Nguyễn Thị Bảy, Trần Quốc Vượng, 2010); nhiều trang web giới thiệu về món ăn, đồ 

uống đặc sắc của vùng miền; nhiều tour du lịch gắn với ẩm thực được xây dựng; một số 

hội nghề nghiệp về ẩm thực được thành lập (Hiệp hội VHAT, Hiệp hội đầu bếp). Những 

hoạt động nêu trên ngày càng nâng cao nhận thức và phản ánh di sản ẩm thực quý giá 

của Việt Nam. Bản sắc ẩm thực Việt Nam gắn với vùng miền, tộc người và tôn giáo, 

dưới tác động của điều kiện tự nhiên, lịch sử và giao lưu văn hóa. Bản sắc đó phản ánh 

đậm nét trong các đặc sản ẩm thực, tức trong món ăn, đồ uống, cách thức và những câu 

chuyện liên quan đến ăn uống, chính là cơ sở vững chắc để phát triển DLAT14 

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp lữ hành trên thế giới đã thiết kế những chương 

trình du lịch kết hợp với ẩm thực với mục đích chủ yếu là phục vụ du khách muốn 

thưởng thức những hương vị truyền thống đặc sắc tại các điểm du lịch. Do đó, trong 

những năm gần đây VHAT đã trở thành một trong những yếu tố được sử dụng trong 

hoạt động xúc tiến thu hút khách du lịch. Trong nghiên cứu “Nét độc đáo của ẩm thực 

Việt Nam qua đánh giá của du khách quốc tế” của Dương Quế Nhu, Nguyễn Tri Nam 

Khang và Nguyễn Thị Thảo Ly (2014) đã chỉ ra rằng: Ẩm thực ngày càng đóng vai trò 

quan trọng trong việc phát triển du lịch, phát triển đời sống của cộng đồng địa phương, 

khi có đến 64% du khách sẵn sàng chi trả một khoản tiền cao hơn để thưởng thức ẩm 

thực. Thêm vào đó, khách du lịch có kế hoạch đến Việt Nam trong tương lai cho biết, 

 
14 Nguồn: Vương Xuân Tình (2018), Du lịch ẩm thực: Kinh nghiệm thế giới và thực hiện ở Việt Nam, Báo cáo 

trình bày tại Hội thảo: “Bảo tồn & phát triển ẩm thực truyền thống Việt Nam”, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và 

Hội Đầu bếp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 31/3/2018. 
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họ cảm thấy hào hứng khi tham gia những hoạt động ngoài trời, những tour ẩm thực để 

khám phá, thưởng thức đặc sản vùng miền và trải nghiệm cuộc sống về đêm náo nhiệt 

ở Việt Nam. Họ thích sự “tươi”, “có lợi cho sức khỏe” và “nhiều sự sự kết hợp khác 

nhau”, đặc biệt trong đó yếu tố “có lợi cho sức khỏe” của ẩm thực được đánh giá là “độc 

nhất” ở ẩm thực nước ta. 

Những đánh giá về ẩm thực qua trải nghiệm của du khách không chỉ là hoạt động 

ăn uống để sinh tồn hằng ngày mà trong đó còn ẩn chứa những giá trị văn hóa phi vật 

thể cốt lõi của điểm đến và thông qua việc thưởng thức chúng, du khách có thể khám 

phá, cảm nhận rõ nét bản sắc văn hóa chính thống của người dân địa phương. Khi có cơ 

hội thưởng thức các món ăn mới lạ và hấp dẫn trong chuyến đi của mình, du khách sẵn 

sàng đón nhận, bởi lẽ đó là một trong những hoạt động trải nghiệm thú vị nhất gắn với 

tâm lý và sinh hoạt hàng ngày của mỗi con người. Bên cạnh các yếu tố có thể làm thỏa 

mãn nhu cầu khách như thời tiết, dịch vụ lưu trú, phong cảnh tham quan, v.v. thì ẩm 

thực góp phần gia tăng đáng kể giá trị cho chuyến đi của khách du lịch cũng như tạo 

dựng hình ảnh tốt đẹp về điểm đến đó. Đồng thời, ẩm thực không chỉ là yếu tố tạo sức 

hấp dẫn, mà còn đóng vai trò vô cùng quan trọng, tạo dấu ấn khác biệt giữa quốc gia 

này với quốc gia khác, bởi lẽ bên cạnh bản sắc độc đáo của hương vị và nghệ thuật chế 

biến tinh tế của từng món ăn, khi quảng bá, chúng thường được đi kèm với tên thương 

hiệu của mỗi quốc gia và mỗi địa phương. 

Các tác phẩm đã công bố của các tác giả trong và ngoài tỉnh Điện Biên về ẩm 

thực, VHAT liên quan tới hoạt động du lịch của tỉnh có thể chưa nhiều, nhưng rất đáng 

chú ý là hai tác phẩm của nghệ nhân Tòng Văn Hân (người Thái Điện Biên): “VHAT 

của người Thái đen ở Điện Biên” (2013) và “Văn hóa chéo của người Thái đen ở Mường 

Thanh” (2014), “Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên” của Đặng Thanh 

Nhường (2013). Một số bài báo trên báo, đài trung ương và địa phương cũng rất có giá 

trị như “Ẩm thực dân tộc góp phần tạo sức hút cho du lịch Ðiện Biên” của Nguyễn Hiền 

(2017), “Di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tại tỉnh Điện Biên” của Nguyễn 

Phượng (2015), hoặc một số bài đi vào mô tả các sản phẩm ẩm thực độc đáo của các 

dân tộc ở Điện Biên như “Sắc màu bánh khẩu xén - đặc sản Điện Biên được du khách 

ưa chuộng” của Triệu Mai (2019), “Gần Tết nghe kể lại truyền thuyết Bánh dày người 

Mông ở Điện Biên” của Minh Giang (2019), “Ðặc sắc ẩm thực Ðiện Biên” của T.K. 

(2019), “18 món ăn dân tộc thu hút thực khách tới Điện Biên” của Trần Bình Thường 

(2018), “Đến Điện Biên thưởng thức món ngon của người dân tộc Thái” của PV (2019), 

“Hấp dẫn với cách chế biến cầu kỳ, lạ mắt với món ăn của người Thái” của Bảo Thanh 

(2018), “Độc đáo hương vị bánh chưng gù của người Thái Điện Biên” của Lường Hương 

(2018), “Clip: Đậm đà, thơm ngọt vịt nướng Mường Phăng” của Ngọc Giang (2017), 

“Nhớ nao lòng hương vị ẩm thực Thái Điện Biên” của Phương Linh (2017), “Tiết canh 

rừng – đặc sản có 1 không 2 ở Mường Luân” của Phương Liên (2017), “Gỏi cá đãi khách 

quý của người Thái ở Điện Biên” của Ngọc Thành (2017), “Mông Pê, sản phẩm ẩm thực 

du lịch” của PV  (2017), “Ẩm thực Người Thái ở Mường Lay, Điện Biên” của Lan Anh 
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(2013), “VHAT dân tộc Thái bản Che Căn” của Thu Thủy (2014), “Vài nét về ẩm thực 

của dân tộc Dao ngành Dao Quần Chẹt” của Thu Loan (2014), v.v. 

VHAT các dân tộc ở Điện Biên được tái hiện trong nhiều bài viết như “Lễ hội dân 

gian các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên” của Đặng Thị Oanh (2010); hoặc trong nhiều 

bài viết đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh Điện Biên về các lễ hội, 

nghi lễ cúng, Tết cổ truyền các dân tộc Thái, Mông, Tày, Khơ Mú, Dao, Cống, Si La, 

v.v. Một số bài viết có ấn tượng như “Lễ Pang phoóng” của dòng họ Lò Khun dân tộc 

Kháng tỉnh Điện Biên” của Lò Hoàng (2015), v.v. 

Con người ngày càng trở nên có kinh nghiệm riêng về bữa ăn trong cuộc sống 

hàng ngày. Khi mọi người đi du lịch, gần như tất cả họ đều chi tiền cho ăn uống tại điểm 

du lịch. Ngày nay, thực phẩm là yếu tố quan trọng trong ngành du lịch để khách du lịch 

chi một phần ngân sách cho thực phẩm. Ngoài ra, dựa trên nghiên cứu gần đây, khoảng 

40% ngân sách của khách du lịch chi tiêu cho thực phẩm khi đi du lịch (Boyne, Williams, 

Hall, 2004). "Cẩm nang nghiên cứu thị trường nhà hàng & dịch vụ ăn uống năm 2004 

nói rằng 50% doanh thu của nhà hàng là do khách du lịch tạo ra" (Abkarim, 2006, p.2) 

Tình hình nghiên cứu VHAT ở nước ngoài 

Với ấn phẩm nước ngoài, theo một tổng hợp có 206 tài liệu, trong đó 9 bài viết 

được giới thiệu trên các trang điện tử), 197 tài liệu sách báo, gồm 174 tập sách và luận 

án tiến sĩ, 23 bài tạp chí, báo cáo hội thảo và bài viết trong sách. Các tài liệu xoay quanh 

11 chủ đề: Ẩm thực tổng quát, Thực phẩm và gia vị, Kỹ thuật nấu ăn, Tập quán ẩm thực, 

Ẩm thực và xã hội, VHAT, Ẩm thực các nước, Món ăn chay, Đồ uống, An toàn lương 

thực, Nhân học dinh dưỡng. Thời gian ra đời của những tài liệu này, sớm nhất là từ năm 

193215 và muộn nhất là năm 200916. Các chủ đề thể hiện khuynh hướng nghiên cứu ẩm 

thực nước ngoài được chú trọng là Kỹ thuật nấu ăn với 39/197 tài liệu, chiếm 19,79%; 

Ẩm thực các nước với 38 tài liệu, chiếm 19,28% và An toàn lương thực có 33 tài liệu, 

chiếm 16,75%; tổng cả 3 chủ đề có 110/197 tài liệu, chiếm 55,83%. 

Điều cần quan tâm về xu hướng nghiên cứu kể cả trong nước lẫn nước ngoài, 

thông qua những tài liệu đã được tổng hợp là: Bên cạnh xu hướng nghiên cứu kiểu cổ 

điển, mô tả truyền thống, với cách tiếp cận ẩm thực văn hóa, ẩm thực xã hội, lịch sử ẩm 

thực, v.v. từ đầu thập niên 80 của thế kỷ XX đã có những tác phẩm nghiên cứu theo xu 

hướng tiếp cận phát triển được gọi là An toàn lương thực, Nhân học dinh dưỡng. Lĩnh 

vực nghiên cứu phát triển này được quan tâm nhiều trong các tổ chức nhà nước, nhằm 

đáp ứng và giải quyết các nhu cầu về dinh dưỡng, về nạn đói, về lương thực, v.v. của xã 

hội, các tộc người, quốc gia, thiên về khu vực đói nghèo và đang phát triển. Chính vì 

vậy, không phải ngẫu nhiên mà ở nước ta số lượng các tác phẩm nghiên cứu về An toàn 

lương thực chiếm đến 20,86% tổng số các công trình nghiên cứu về ẩm thực. Mặc dầu, 

 
15 Nguồn: Richards A. L., 1932, Hunger and Work in a Sauvage Tribe: A Functional Study of Nutrition Among 

the Southern Bantu. London, Routledge. 
16 Nguồn: O’Neil Molly, 2009, American Food Writing: An Anthropology with Classic Recipes. Literary Classics 

of the United States, New York, 753 pages.  
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các tác phẩm, hầu hết là bài nghiên cứu, báo cáo khoa học, chỉ hiếm hoi vài tập sách về 

vấn đề này, nhưng dầu sao nó cũng thể hiện một xu hướng nghiên cứu khá đúng đắn và 

cần được quan tâm, đặc biệt trong một quốc gia đang phát triển như nước ta. Ở nước 

ngoài, vấn đề An toàn lương thực chỉ chiếm 16,75% trên tổng thể 197 công trình nghiên 

cứu về ẩm thực, trong đó hầu hết là những công trình tiếng Anh, với 19 tập sách và 01 

luận án tiến sĩ nghiên cứu về An toàn lương thực. 

Một vài nghiên cứu khác trong quá khứ cho rằng ẩm thực chỉ đơn thuần được xem 

là một phần của toàn bộ điểm đến. Do đó, nghiên cứu về hình ảnh ẩm thực đã bị bỏ qua, 

không nhận được nhiều sự chú ý (Scarpato, 2002; Quan & Wang, 2004). Thêm vào đó, 

Hjalager và Corigliano (2000) đã lập luận rằng mối quan hệ giữa hình ảnh ẩm thực với 

một điểm đến du lịch là mơ hồ và không đầy đủ. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu của 

Kivela và Crotts (2006) cũng như Henderson (2009) đã chứng minh rằng ẩm thực ngày 

càng có tiềm năng để nâng cao hình ảnh của một điểm đến, cũng như nâng cao sự hài 

lòng và trở lại của du khách. Các nghiên cứu cũng cho thấy ẩm thực là một công cụ tác 

động đến nhận thức và giúp du khách phân biệt các điểm đến tương tự nhau. Theo quan 

điểm tâm lý học, hình ảnh được xem là một sự minh họa trong tâm trí thông qua thị giác. 

Trong khi đó, theo quan điểm marketing, hình ảnh được tạo nên từ những thuộc tính cơ 

bản/ đặc trưng của chính hình ảnh đó và có mối quan hệ đến hành vi khách hàng (Jenkins, 

1999). Ẩm thực đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến hình ảnh thuộc về nhận thức, sự 

lựa chọn điểm đến và hành vi của du khách (Chon, 1991; Echtner & Ritchie, 1993). Ẩm 

thực được xem là một yếu tố tạo nên giá trị cho điểm đến và cũng là yếu tố được quan 

tâm trong quyết định lựa chọn điểm đến của du khách, bởi vì ẩm thực là nguồn quan 

trọng cung cấp kinh nghiệm thực tế cho du khách, đồng thời tiếp thị cho hình ảnh điểm 

đến (Quan & Wang, 2004). Hơn nữa, theo Tellstrom và ctv (2006), hình ảnh ẩm thực ở 

mỗi nơi có ảnh hưởng đến tâm trí người tiêu dùng, nó kích hoạt các giác quan của con 

người (thị giác, vị giác, khứu giác, thính giác và xúc giác) và có thể lưu lại lâu trong tâm 

trí du khách. Từ góc độ văn hóa, ẩm thực đại diện cho nguồn gốc và đặc trưng cho một 

cộng đồng. Du khách có thể trải nghiệm niềm tin, tiêu chuẩn, văn hóa và phong tục tập 

quán của một cộng đồng khi tiêu thụ thực phẩm tại nơi đó17. Quan điểm ẩm thực phản 

ánh tập quán của một cộng đồng cũng được Jean Anthelem Brillat Saravin (“Phân tích 

khẩu vị”, 1825) đề cập: “VHAT là một biểu hiện quan trọng trong đời sống con người, 

nó hàm chứa những ý nghĩa triết lý, là chính tạo hóa giúp con người kiếm thức ăn, nuôi 

sống họ còn cho họ nếm mùi khoái lạc với các món ăn ngon, có thể đoán biết hồn của 

dân tộc thông qua món ăn của họ”. Du khách có thể hiểu sâu sắc hơn về hệ thống văn 

hóa của đất nước và xã hội đó. 

Văn hóa là hệ thống các giá trị hình thành hành vi của các thành viên trong xã hội. 

Vì vậy, văn hóa có có mối quan hệ đến những gì chúng ta ăn (Chang và cộng sự, 2010). 

Sự hấp dẫn về văn hóa là những kiến thức cần học hỏi, nhu cầu mở rộng sự hiểu biết về 

 
17 Nguồn: Dương Quế Nhu, Nguyễn Tri Nam Khang và Nguyễn Thị Thảo Ly (2014), Nét độc đáo của ẩm thực 

Việt Nam qua đánh giá của du khách quốc tế, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, phần D, tr. 51-59. 
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văn hóa nước ngoài đối với du khách bởi sự khác biệt văn hóa của cộng đồng sở tại 

(Kim và cộng sự, 2009). Fischler (1988) cho rằng "thực phẩm là cầu nối giữa tự nhiên 

và văn hóa, nơi mà thói quen thực phẩm được học thông qua các quan niệm được xác 

định về mặt văn hóa về những gì tạo nên thực phẩm thích hợp, không phù hợp và thông 

qua các phương pháp văn hóa chuẩn bị và tiêu thụ, bất kể giá trị dinh dưỡng của những 

thực phẩm này và phương pháp "(Germov & Williams, 1999, p.1) 

Vào những năm 2005 đến 2010, việc giới thiệu VHAT nước ngoài cũng được khởi 

sắc. Ví dụ, tập sách dịch “Các món ăn Thái” của tác giả Minh Anh do Nxb. Tổng hợp 

TP.HCM ấn hành đã cho biết về các món ăn (menu) Thái; hoặc trong nhiều sách giới 

thiệu về các món ăn Malaysia, Pháp, Ý, Nga, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ 

và các nhà hàng của thành phố đang có những bếp (cuisine) nấu những món ăn (menu) 

nói trên; hoặc tập sách của Nxb. Periplus Mini về bếp ăn Nhật - Hàn (Japanese & Korean 

Cooking) ở TP. Hồ Chí Minh18. Nhiều giáo trình VHAT ở nước ta đã trình bày về các 

nền VHAT quan trọng đối với du lịch Việt Nam như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Pháp, Anh Mỹ, Nga, v.v. Chẳng hạn, giáo trình 

“Văn hoá ẩm thực” của Nguyễn Nguyệt Cầm (2008) biên soạn để giảng dạy trong các 

trường chuyên nghiệp tại Hà Nội; giáo trình “VHAT Việt Nam” của Nguyễn Thị Diệu 

Thảo (2014) biên soạn cho bậc đại học; đáng chú ý gần đây có “Tập bài giảng văn hoá 

ẩm thực Việt Nam” do TS. Trịnh Xuân Dũng và ThS. Bùi Cẩm Phượng (2016) biên 

soạn để giảng dạy trong Bộ môn Du lịch, Trường ĐH Thăng Long, v.v. Các giáo trình 

đã trình bày đặc điểm VHAT Trung Hoa, Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, v.v, đã liệt kê một số 

đặc sản ở các quốc gia và giới thiệu một số món ăn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa 

của mỗi quốc gia, v.v 

Về mối quan hệ giữa ẩm thực với du lịch, Hồng Kông là điểm đến đã gặt hái thành 

công đáng kể trong khai thác yếu tố ẩm thực xây dựng thương hiệu du lịch. Hồng Kông 

là nơi du lịch được coi là một trong những trụ cột kinh tế chủ yếu, năm 2011 đóng góp 

4,5% vào GDP, tạo 233.500 lao động chiếm 6,5% tổng số lao động. Cơ quan xúc tiến 

du lịch Hồng Kông đã chia ẩm thực thành các loại: (1) Các món ăn Trung Quốc (gồm 

các món ăn địa phương: Quảng Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải, Tứ Xuyên và Hồ Nam); 

(2) Các món ăn châu Á (gồm Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Nam 

Á và các món ăn đạo Hồi); (3) Các món ăn phương Tây (gồm Pháp, Ý, Mỹ và các nước 

khác); hai nhóm đặc thù nữa là món ăn chay Trung Quốc và món ăn dịp lễ hội. Cùng 

với sự đa dạng, phong phú của các chủng loại món ăn, nghệ thuật chế biến cũng như 

cách bài trí món ăn rất được chú trọng. VSATTP luôn được đặt lên hàng đầu và là điều 

kiện bắt buộc đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ. Thông tin tư vấn và chỉ dẫn cho khách 

du lịch dễ dàng tiếp cận các nhà hàng, cơ sở dịch vụ được đăng tải rộng rãi trên các 

phương tiện truyền thông, cả ấn phẩm truyền thống và trực tuyến. Bên cạnh đó, quảng 

bá ẩm thực trên các phương tiện trực tuyến cũng phổ biến như các website. Du khách 

 
18 Nguồn: Nguyễn Thanh Hùng (2016), Văn hóa ẩm thực ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, Luận văn Thạc sĩ 

Việt Nam học, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, TP. Hồ Chí Minh. 
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có thể truy cập thông tin cần thiết dễ dàng ở mọi nơi, mọi lúc. Các website được thể hiện 

bằng 15 thứ tiếng, 22 phiên bản và liên tục được cập nhật thông tin. Với chiến lược lấy 

ẩm thực làm công cụ định vị, quảng bá xúc tiến cho thương hiệu du lịch, trên cơ sở danh 

mục các món ăn được lựa chọn, hàng năm Hồng Kông tổ chức và tham gia hàng trăm 

sự kiện ẩm thực cả trong và ngoài nước, mục đích không những quảng bá Hồng Kông 

là trung tâm du lịch với tập hợp đa dạng VHAT Đông-Tây, có thể đáp ứng khẩu vị của 

mọi du khách đến từ khắp nơi; đồng thời vẫn duy trì và nêu bật được nét VHAT tinh tế 

có bề dầy hàng nghìn năm, có một không hai của người dân Trung Hoa, lấy đó là điểm 

nhấn khác biệt so với bất cứ một điểm đến du lịch nào. Cùng với việc nghiên cứu, lựa 

chọn một cách công phu các món ẩm thực mang tính đại diện cao, công tác làm tài liệu, 

ấn phẩm quảng bá về ẩm thực được đầu tư đáng kể. Trong bất cứ ấn phẩm nào, cứ mỗi 

trang quảng bá đều dành 15% diện tích đăng tải về các món ăn. Cuốn sách Hướng dẫn 

du lịch dày 90 trang thì 8 trang dành để quảng bá riêng về ẩm thực bên cạnh các thông 

tin du lịch hữu ích khác. Những tài liệu, ấn phẩm quảng bá này được đăng tải, phát hành 

rộng rãi và miễn phí. Kết quả là lượng khách quốc tế tới điểm du lịch này liên tục tăng 

trong nhiều năm. Hầu hết du khách quốc tế cho biết, bên cạnh những mục đích khác, 

một trong những động cơ chính để đi du lịch tới Hồng Kông là nhằm khám phá, thưởng 

thức nét tinh hoa, độc đáo, đa dạng của VHAT. Ngay từ khi tiếp cận ban đầu, khái niệm 

VHAT không chỉ dừng lại ở khía cạnh ăn uống thông thường, mà đó là bản sắc văn hóa, 

là quá trình sản xuất chế biến, tiêu thụ và góp phần quan trọng vào phát triển bền vững. 

Danh mục ẩm thực được rà soát và sàng lọc kỹ lưỡng, trong đó chú ý tới đặc thù của 

từng vùng miền, đồng thời chú trọng quản lý chất lượng, VSATTP. Không chỉ quảng bá 

ẩm thực bản địa, Hồng Kông còn kết hợp cả ẩm thực quốc tế nhằm làm đa dạng và 

phong phú hơn loại hình sản phẩm, tạo sự so sánh và mang lại nhiều lựa chọn cho du 

khách quốc tế. Các công cụ và phương tiện xúc tiến quảng bá VHAT, các sách hướng 

dẫn du lịch, vật phẩm quảng bá, các website được xây dựng kỹ lưỡng, công phu, nội 

dung và hình ảnh chất lượng cao, đặc biệt chú trọng hình ảnh minh họa gắn kết giữa các 

món ăn với quy trình chế biến, gắn với quá trình tương tác khách hàng với các món ăn, 

đầu bếp và phong cách phục vụ19.  

Trải nghiệm bữa ăn đối với khách du lịch có thể vừa là nhu cầu vừa là niềm vui. 

Do đó, trải nghiệm các món ăn địa phương tại một nhà hàng cụ thể có thể là một phần 

quan trọng trong hành trình của du khách (Shenoy, 2005). Thực phẩm chứa đựng nhiều 

yếu tố khác nhau như đáp ứng nhu cầu cơ bản, trải nghiệm văn hóa, thực tế, cũng như 

nhu cầu xã hội. Nhìn chung, có rất nhiều trải nghiệm có thể liên quan đến việc ăn uống 

(Ab Karim, 2006, p.6). Các nghiên cứu khoa học về trải nghiệm bữa ăn rất hiếm, đặc 

biệt là hành vi ăn uống khi đi du lịch của khách du lịch còn hạn chế (Jensen & Hansen, 

2007). "Mặc dù tầm quan trọng của thực phẩm như một đầu vào trong lĩnh vực du lịch, 

nó vẫn tiếp tục nhận được rất ít sự chú ý trong các tài liệu" (Tikkanan 2007, p.721). 

Thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong ngành du lịch và nhiều nhà nghiên cứu đề cập 

 
19 Nguồn: Phạm Quang Hưng (2014), Ẩm thực: Yếu tố quan trọng góp phần định vị thương hiệu du lịch, Tổng cục 

Du lịch, cập nhật 25/9/2014. 
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đến mối quan hệ giữa ẩm thực và điểm đến du lịch. Lin (2006) cho rằng mối liên hệ giữa 

thực phẩm, khách du lịch với điểm đến rất phức tạp và khó hiểu; vẫn còn thiếu sự hiểu 

biết toàn diện về các mối quan hệ giữa ẩm thực và du lịch. Các nghiên cứu về thực phẩm 

và các hoạt động liên quan đến thực phẩm còn rất ít, mặc dù thực phẩm có ảnh hưởng 

đến trải nghiệm của du khách và du lịch cũng có ảnh hưởng đến văn hóa hoặc cá nhân 

(Ab karim, 2006, p.6)20. 

Trong công trình nghiên cứu “Mạng lưới du lịch ẩm thực địa phương và việc 

truyền miệng”, Michael L. Dougherty (2011) đã chỉ ra rằng: Vai trò chủ chốt của truyền 

miệng trong việc liên kết giữa các thành phần của mạng lưới DLAT địa phương - nông 

dân, chủ nhà hàng và khách du lịch. Các mạng lưới này nhấn mạnh đến các loại thực 

phẩm độc đáo, quan trọng về văn hóa và/ hoặc địa lý cụ thể, đang ngày càng trở nên phổ 

biến và có thể mang lại hoạt động kinh doanh hiệu quả cho sức sống kinh tế đang suy 

yếu ở một số vùng nông thôn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc sử dụng Internet là một 

trong những cách có hiệu quả cao với chi phí thấp để thực hiện “truyền miệng” quảng 

bá ẩm thực. Hơn nữa, giao tiếp không đầy đủ giữa nông dân và chủ nhà hàng là một rào 

cản lớn trong việc tạo ra hệ thống thực phẩm địa phương (Curtis et al., 2008; Krieger, 

2006). Do đó, sẽ rất hữu ích khi thiết lập các diễn đàn mà thông qua đó, nông dân và 

chủ nhà hàng có thể gặp gỡ và tìm hiểu về khả năng hợp lực. Nó có thể hiệu quả khi tạo 

cơ sở dữ liệu dễ dàng truy cập bao gồm tên nông dân, sản phẩm, giá cả, tên người mua, 

mặt hàng được tìm kiếm và số lượng. 

Sự gia tăng của DLAT đi cùng với sự chú trọng gia tăng vào ẩm thực trên khắp 

thế giới. Khách du lịch ngày nay được cung cấp thông tin tốt hơn, có văn hóa hơn, được 

đi du lịch nhiều, tìm kiếm những trải nghiệm và cuộc phiêu lưu mới. Họ quan tâm đến 

lối sống lành mạnh và muốn trải nghiệm văn hóa địa phương khi đi nghỉ (Walker & 

Evans, 2012). Ẩm thực là một phần quan trọng của tất cả các nền văn hóa, một yếu tố 

chính của di sản phi vật thể toàn cầu và ngày càng thu hút khách du lịch. Mối liên kết 

giữa ẩm thực và du lịch cũng tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế địa phương (Geng-

qing Chi, AbKarim & Gursoy; 2010), có thể được tăng cường bằng cách sử dụng kinh 

nghiệm ẩm thực để xây dựng thương hiệu và tiếp thị các điểm đến. Hơn thế, DLAT còn 

có thể xây dựng được cả thương hiệu quốc gia. Bài viết “Du lịch ẩm thực trong phát 

triển kinh tế địa phương và xây dựng thương hiệu quốc gia ở Nigeria” của Nwokorie, 

Edwin Chigozie cho rằng: Để DLAT thực sự tác động đến nền kinh tế của cộng đồng 

nhà nước, cần có mối liên kết giữa các nhà quản lý để thu hút khách du lịch và các bên 

liên quan (các nhà kinh doanh ẩm thực) trong ngành công nghiệp thực phẩm, đặc biệt là 

ở cấp địa phương nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc cung cấp đầy đủ các yêu 

cầu về thực phẩm cho khách DLAT về chất lượng và số lượng, cuối cùng là nâng cao 

trải nghiệm du lịch của họ. Nếu các điểm đến khuyến khích du khách dành thời gian ở 

lại dài hơn thì nền kinh tế địa phương sẽ được hưởng lợi từ hiệu ứng cấp số nhân do kết 

 
20 Nguồn: Zohreh Namavar Jahromy & YeganehTajik (2011), Tourism and Local Food and 

BeveragesConsumption (The case of Mazandaran Province, North of Iran), Master's Thesis, Luleå University of 

Technology. 
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quả của các doanh nghiệp tạo ra bởi mạng lưới các hoạt động kinh doanh của các bên 

liên quan. Từ đó, tác giả đề xuất thực hiện lễ hội ẩm thực (Food festival), thực hiện quản 

lý chất lượng và an toàn thực phẩm ở thị trường nội địa, tạo ra các cơ hội phát triển sản 

phẩm thực phẩm, thông qua đó để thu hút khách du lịch. 

Nhận xét chung 

Việt Nam nói chung và Điện Biên nói riêng có một nền VHAT lâu đời được kết 

tinh dựa trên điều kiện tự nhiên và gắn bó mật thiết với sự phát triển của lịch sử. Trải 

qua các giai đoạn thăng trầm, người Việt Nam luôn có ý thức gìn giữ, phát huy truyền 

thống tốt đẹp này. Chúng ta có những món ăn ngon, có nét văn hóa ăn uống hết sức độc 

đáo, v.v. ẩm thực hoàn toàn có thể trở thành nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn. Đặc điểm 

đa dân tộc, nhiều bản người dân tộc Thái, Mông, Dao, Lào, Khơ Mú, Hà Nhì, Hoa, v.v. 

còn lưu giữ khá đậm nét văn hóa truyền thống, hình thức DLCĐ với sự tham gia của 

người dân cũng là lợi thế của du lịch Điện Biên. Tỉnh đã khai thác tiềm năng này bằng 

việc triển khai thực hiện Đề án tổ chức, xây dựng bản văn hóa để phục vụ khách tham 

quan du lịch từ năm 2004. Tuy vậy, các tài liệu nghiên cứu thành văn về ẩm thực, giá trị 

ẩm thực của các địa phương và tộc người trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa nhiều và mới 

tập trung vào người Thái đen và một vài dân tộc khác, chưa có sự điều tra, khảo sát 

mang tính toàn diện và hệ thống, việc giới thiệu các món ăn đồ uống mới chú ý tới một 

số ít giá trị ẩm thực, nên chưa phản ánh được tình trạng ẩm thực và VHAT của toàn bộ 

các dân tộc ở Điện Biên trong các không gian văn hóa khác nhau. 

Đánh giá về quan hệ giữa VHAT với du lịch trên phương diện quốc gia, Lê Anh 

Tuấn và Phạm Mạnh Cường (2011) cho rằng: Mặc dù VHAT được đánh giá là yếu tố 

quan trọng để thu hút khách du lịch, song ngành du lịch Việt Nam chưa khai thác hết 

những nét đặc sắc của VHAT dân tộc vào hoạt động, thu hút du khách như nhiều quốc 

gia khác đã làm. Trong thực tế, hoạt động khai thác các yếu tố VHAT để thu hút khách 

du lịch quốc tế chưa được tiến hành có hệ thống, không được tổ chức một cách rầm rộ, 

mang tính đặc thù riêng mà thường lồng ghép trong các hoạt động xúc tiến du lịch nói 

chung. Vai trò của VHAT có thể nói là bị xem nhẹ, chưa có chủ trương, kế hoạch, chiến 

lược cụ thể trong triển khai thực hiện21. Mặc dù các món ăn Việt Nam đã được du khách 

quốc tế, các chính khách trên thế giới thưởng thức và đánh giá rất cao nhưng tới năm 

2019, lần đầu tiên ẩm thực Việt mới được vinh danh “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu 

Á”. Từ các giải thưởng này đã mở cho Việt Nam hướng đi trong thời gian tới trong việc 

đẩy mạnh hơn nữa xúc tiến, quảng bá tập trung vào ẩm thực và di sản để thu hút bạn bè 

quốc tế đến22. Đây sẽ là một cơ hội thuận lợi đối với tỉnh Điện Biên nhằm quảng bá loại 

hình DLAT bên cạnh các loại hình đã có như du lịch sinh thái, DLCĐ, v.v. 

 

 
21 Nguồn: Lê Anh Tuấn và Phạm Mạnh Cường (2011), Khai thác các giá trị của văn hóa ẩm thực để thu hút khách 

du lịch quốc tế, Đại học Văn hóa Hà Nội, http:/hdl.handle.net/123456789/594. 
22 Nguồn: Xuân Mai (2019), Du lịch Việt Nam sẽ tập trung xúc tiến, quảng bá ẩm thực, di sản, VietnamPlus, ngày 

24/12/2019. 

https://baomoi.com/bao-vietnamplus-vietnamplus/p/293.epi
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PHẦN 2. NỘI DUNG ĐỀ TÀI 

 

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1. Tài nguyên du lịch tỉnh Điện Biên  

1.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên  

Theo điểm 1, điều 15, mục 1, Luật Du lịch năm 2017, “Tài nguyên du lịch tự nhiên 

bao gồm cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh 

thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho mục đích du lịch”. Như vậy, 

tài nguyên du lịch tự nhiên là tổng thể các điều kiện về địa hình, khí hậu, thực vật, động 

vật, nguồn nước của tự nhiên tại các điểm chốt mà những điều kiện đó khác biệt với các 

vùng khác. Địa hình là yếu tố cực kì quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến sức hấp dẫn 

khách du lịch, cũng là yếu tố quyết định tới loại hình du lịch điểm đến. Khí hậu là thành 

phần quan trọng của điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới hoạt động du lịch, bao gồm các 

yếu tố về khí hậu như ánh sáng, gió, không khí, lượng mưa, áp suất khí quyển và các 

hiện tượng thời tiết đặc trưng khác; nhìn chung những nơi có khí hậu mát mẻ, ôn hòa, 

trong lành thường được khách du lịch ưa thích; cũng chính vì lẽ đó mà yếu tố khí hậu 

quyết định tính chất mùa vụ trong kinh doanh du lịch. Thực vật, động vật là những yếu 

tố thỏa mãn nhu cầu khám phá, tìm hiểu tự nhiên của con người. Sự đa dạng của hệ sinh 

thái động, thực vật cũng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới sức hấp dẫn khách du lịch của 

điểm đến. Ngoài ra, tài nguyên nước cũng ảnh hưởng rất lớn tới các loại hình kinh doanh 

du lịch; với tài nguyên nước thì có thể kinh doanh các loại hình du lịch như: Du lịch thể 

thao, giải trí, chữa bệnh, câu cá, v.v., đặc biệt với các nguồn nước khoáng ngầm có tác 

dụng chữa bệnh thì cần phải được khai thác thật tốt để thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng và 

chữa bệnh của khách du lịch hiện nay. 

Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ tỉnh Điện Biên 

Vị trí địa lí là nhân tố có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển du lịch, 

bao gồm vị trí địa lí về tự nhiên và KT-XH. Đối với hoạt động du lịch, có hai yếu tố về 

vị trí cần xem xét là điểm đến nằm trong khu vực phát triển về du lịch ở mức độ nào và 

khoảng cách điểm đến tới nơi phát sinh nhu cầu du lịch ngắn hay dài. Điện Biên có diện 

tích tự nhiên 9.562,9km2 từ 2054’ đến 2233’ vĩ độ Bắc và từ 10210’ đến 10336’ độ 

kinh Đông, phía bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía đông và đông bắc giáp tỉnh Sơn La, phía 

tây bắc giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, phía tây và tây nam giáp với tỉnh Phong Sa 

Lỳ của Lào. Cũng như cả vùng Tây Bắc, tỉnh Điện Biên có vị trí quan trọng về ANQP; 

trong suốt chiều dài lịch sử, Điện Biên luôn giữ vai trò là tiền đồn, là địa bàn chiến lược 

quan trọng trong phòng thủ đất nước. Từ TP. Điện Biên Phủ có thể thông thương với 

các nước bạn qua các cửa khẩu Ma Lu Thàng (Lai Châu) dài 195km, cửa khẩu Tây 

Trang dài 117km và về tới Hà Nội là 474km. Điện Biên nằm trên các trục giao thông 
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quan trọng về đường bộ theo hướng Đông – Tây (QL6, QL279); vòng cung Tây Bắc 

(QL6, QL12, QL4D, 4H, v.v.); đường hàng không nối với thủ đô Hà Nội, do đó từ Điện 

Biên có thể đi lại thuận tiện đến với các tỉnh đồng bằng sông Hồng, vùng núi phía Bắc 

Việt Nam, các tỉnh Thượng Lào và cầu nối đến các nước ASEAN. Với vị trí tiếp giáp 

hai nước bạn Lào và Trung Quốc, vị trí lãnh thổ Điện Biên ngày nay đã trở thành một 

dạng tài nguyên có vị thế quan trọng. Theo nhà nghiên cứu Trần Đức Thạnh: “Tài 

nguyên vị thế là những giá trị và lợi ích có được từ vị trí địa lý và các thuộc tính về cấu 

trúc, hình thể sơn văn và cảnh quan, sinh thái của một không gian, có thể sử dụng cho 

các mục đích phát triển KT-XH, đảm bảo ANQP và chủ quyền quốc gia”. Với vị thế đặc 

biệt đó, tài nguyên vị thế của Điện Biên chính là một trong những cơ sở ban đầu cần 

thiết cho phát triển du lịch, hợp tác du lịch liên kết vùng miền, nhằm khai thác tốt hơn 

những tài nguyên du lịch khác của địa phương. 

Điện Biên là tỉnh biên giới, “địa đầu” phía Tây Tổ quốc, tiếp giáp hai nước bạn 

với nhiều cửa khẩu đường bộ như Tây Trang, Huổi Puốc – Na Son, A Pa Chải, v.v., tạo 

thành cửa ngõ phía Tây của vùng và của Việt Nam với các nước ASEAN; đồng thời lại 

nằm trong không gian hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS), vì vậy có vị 

trí quan trọng đặc biệt đối với vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và của cả nước về nhiều 

lĩnh vực kinh tế, văn hoá, chính trị, ANQP. Xét về góc độ du lịch, nhờ vị trí địa kinh tế 

chiến lược, du lịch Điện Biên nằm trên các hành lang du lịch quan trọng mang tầm quốc 

gia: (1) Vòng cung phía Bắc gồm Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên – Lai Châu 

– Lào Cai – qua các tỉnh vùng Đông Bắc; (2) Hành lang Đông – Tây dọc QL279 gồm 

các tỉnh Điện Biên – Lào Cai – Yên Bái – Tuyên Quang – Bắc Cạn – Thái Nguyên – 

Bắc Giang – Quảng Ninh; (3) Hành lang trung tâm gồm Hà Nội – Điện Biên – Viêng 

Chăn (Lào) dọc QL6 và QL279; (4) Hành lang Bắc – Nam gồm Điện Biên Phủ – Mường 

Lay – Vân Nam (Trung Quốc) theo QL12, có dự kiến đường sắt đi Côn Minh, Lệ Giang 

(Trung Quốc); (5) Hành lang Tây – Bắc gồm Phong Sa Lỳ, U Đôm Say – Luông Pha 

Băng (Lào) – Điện Biên Phủ – Mường Chà – Mường Nhé – Vân Nam (Trung Quốc). 

Đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng nổi bật về DLST, du lịch văn hoá, văn hóa – 

lịch sử và du lịch biên giới. Vì vậy, Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam định hướng 

Điện Biên là một trong những trọng điểm phát triển du lịch của vùng trung du, miền núi 

Bắc Bộ nói riêng và cả nước nói chung23. 

Địa hình, địa mạo, địa chất  

Địa hình Điện Biên có cấu trúc rất phức tạp, được cấu tạo bởi các dãy núi cao chạy 

dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, độ cao trung bình thay đổi từ 200m tới 1800m, 

xen kẽ là những thung lũng hẹp. Địa hình thấp dần từ bắc xuống nam và nghiêng dần từ 

tây sang đông. Vùng đồi núi cao có diện tích khoảng 200.000ha, chiếm 65% diện tích 

toàn tỉnh, với đỉnh cao nhất là Pú Huổi Luông (2.187m); vùng đồi núi thấp có diện tích 

91.000ha, chiếm 27% diện tích, độ dốc 16-20%. Các thung lũng, các sông suối nhỏ hẹp 

 
23 Nguồn: TS.KTS Dương Đình Hiền, Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới và những vấn đề đặt 

ra đối với phát triển sản phẩm du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, 11/3/2019. 
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phân bố khắp nơi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt thung lũng Mường Thanh rộng tới 150.000ha 

trù phú thơ mộng, là cánh đồng rộng nhất vùng Tây Bắc cung cấp sản phẩm gạo tám 

Điện Biên thơm ngon nổi tiếng. Xét trên khía cạnh tài nguyên du lịch, “Lòng chảo Điện 

Biên” còn được quan tâm như một di sản địa mạo hình thành bởi chuyển động kéo tách 

(pull-apart) của các hệ đứt gãy trượt bằng. Di sản này rất cần được địa phương và các 

nhà chuyên môn phối hợp triển khai nghiên cứu chi tiết hơn, đánh giá, xếp hạng, quy 

hoạch bảo tồn hoặc khai thác các giá trị của nó phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của 

cộng đồng nói chung và của đồng bào tỉnh Điện Biên nói riêng. Ở độ cao khoảng 1000m, 

đèo Pha Đin như một danh giới chuyển tiếp của tự nhiên, con đường qua đèo là điểm 

hẹn để nhiều du khách dừng chân, với một bên là vách núi, một bên là vực sâu, các dạng 

địa hình tự nhiên thi nhau thể hiện những quá trình địa chất độc đáo của mình. Qua đèo 

Pha Đin, du khách sẽ khám phá được thiên nhiên hùng vĩ và ngoạn mục giữa bao la điệp 

trùng của núi rừng Tây Bắc. Điện Biên còn có những dạng địa hình đồi, không gian 

thoáng đãng thích hợp cho các hoạt động dã ngoại, tham quan, trải nghiệm, v.v. 

Bên cạnh những cảnh quan núi - đồi - cao nguyên hùng vĩ, Điện Biên còn có hệ 

thống những hang động tự nhiên, chứa đựng biết bao hình thù huyền ảo. Cấu tạo địa 

chất lãnh thổ đã tạo cho Điện Biên nhiều thắng cảnh. Địa hình cacxtơ với hàng loạt hang 

động đẹp như: Động Pa Thơm (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên) được nhân dân địa 

phương gọi là “Thấm Nang Lai” (hang nhiều nàng Tiên) nằm ở lưng chừng núi, cửa 

động hình mái vòm, cao 12m, rộng 17m, sâu hơn 350m, mái đá nhô ra 7m, cửa hang có 

nhiều nhũ đá với nhiều hình hài hết sức sống động, màu sắc huyền ảo, lung linh, các 

vòm động cao vút, mỗi vòm tựa như một tòa điện nguy nga, lộng lẫy, v.v. Hang Thẩm 

Khương (xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo) là nơi đã tìm thấy các công cụ bằng đá 

thuộc thời đại Đá mới, với những đặc trưng của văn hoá Hoà Bình, mang phong cách 

của khu vực Tây Bắc. Hang Thẩm Púa hay hang Thẩm Bó (bản Bó, xã Chiềng 

Đông, huyện Tuần Giáo) còn được gọi là hang ông Giáp, nằm dưới chân núi đá vôi Pú 

Hồng Cáy, là nơi có di tích người cổ xưa và là địa điểm đặt Sở Chỉ huy đầu tiên 

của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Hang Thẩm Báng (huyện Mường Ẳng) đã được xếp hạng 

di tích và điểm tham quan của du khách, là hang đá có vẻ đẹp tự nhiên còn nguyên vẹn, 

lòng hang rộng và sâu, cao gần 100m, có nhiều ngách; nơi đây đã phát hiện một số loại 

rìu, chày nghiền thức ăn bằng đá, một số mẩu xương động vật hoá thạch. Hang Khó 

Chua La (xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa) được hình thành từ những kiến tạo địa chất trong 

hàng triệu năm, tạo nên một hang động ăn sâu trong núi đá hơn 800m, cao khoảng 

1.000m so với mực nước biển, nơi rộng nhất 15-18m, vòm cao nhất 18-25m, có vẻ đẹp 

kỳ bí, nguyên sơ với những khối nhũ đá lộng lẫy và hình thù kỳ lạ độc đáo (hang được 

công nhận di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia năm 2015), v.v. Hệ thống các hang 

động ở Điện Biên không chỉ có giá trị về mặt du lịch mà còn có giá trị về mặt địa chất, 

mở ra những thời kì khác nhau trong lịch sử phát triển của miền đất này.  

Tuy điều kiện địa hình, cảnh quan tự nhiên của Điện Biên là nguồn tài nguyên du 

lịch quý giá, nhưng đến nay vẫn chưa được nghiên cứu, đánh giá cặn kẽ cho phát triển 

du lịch. Định hướng du lịch ở Điện Biên cần đầu tư chiều sâu, nghiên cứu tỷ mỉ những 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hang_Th%E1%BA%A9m_B%C3%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81ng_%C4%90%C3%B4ng,_Tu%E1%BA%A7n_Gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81ng_%C4%90%C3%B4ng,_Tu%E1%BA%A7n_Gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tu%E1%BA%A7n_Gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5_Nguy%C3%AAn_Gi%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%BA_H%E1%BB%93ng_C%C3%A1y&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%BA_H%E1%BB%93ng_C%C3%A1y&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7
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khía cạnh về địa hình, cảnh quan, hệ thống hang động làm cơ sở tăng thêm luận cứ khoa 

học cho phát triển DLST, tìm hiểu tự nhiên, lịch sử của người bản địa vùng đất này.  

Tài nguyên khí hậu, thủy văn  

Khí hậu Điện Biên được hình thành dưới tác động của các yếu tố như bức xạ mặt 

trời vành đai chí tuyến, hoàn lưu khí quyển và bề mặt đệm. Nét chung của khí hậu Điện 

Biên là nhiệt đới gió mùa, không khí trong lành, chan hoà ánh nắng. Chế độ nhiệt trong 

năm hình thành hai mùa rõ rệt, mùa hè có nền nhiệt khá cao, trung bình 21-230C, mùa 

đông nền nhiệt thấp, dao động khoảng 14-18C. Biên độ dao động nhiệt ngày - đêm lớn, 

tốt cho các chuyển hóa trao đổi chất trong cơ thể con người. Đặc biệt, nhiệt độ có sự 

phân hoá rất lớn theo độ cao địa hình, ở độ cao 600-700m trở lên, nhiệt độ mùa hè mát 

hơn hẳn ở vùng thấp và là cơ sở để xây dựng những khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng mùa hè 

ở vùng nhiệt đới. Trung bình hàng năm Điện Biên có 120-130 ngày mưa; chế độ mưa 

mùa hè có lượng mưa trung bình hàng năm 1300-2000mm. Mùa mưa dài 6 tháng (từ 

tháng 4 đến tháng 9) tập trung 85-90% tổng lượng mưa năm, nên trong mùa này phải 

hết sức chú ý ứng phó những trận mưa lớn do ảnh hưởng của các hoàn lưu bão, rãnh 

thấp, hội tụ kinh hướng, v.v. có thể sinh ra lũ đột ngột gây cản trở du lịch, leo núi, tham 

quan nghiên cứu tự nhiên. Mùa khô là thời kỳ của gió mùa mùa đông từ tháng 11 đến 

tháng 3 năm sau, đây là thời gian thuận lợi cho các hoạt động du xuân, tổ chức các lễ 

hội truyền thống như lễ hội hoa ban, lễ hội đua thuyền đuôi én trên sông Đà. Nhìn chung, 

về tài nguyên khí hậu, Điện Biên có chế độ bức xạ, mây, nắng, gió, điều kiện nhiệt độ, 

độ ẩm và chế độ mưa đều khá tốt cho sức khoẻ con người, thuận lợi cho hoạt động du 

lịch. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến tháng 7 ở những vùng thấp có gió Tây khô nóng, các 

tháng 4-5 có thể có tố lốc xảy ra và từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 2 năm sau là thời kỳ 

có sương mù nhiều ngày. Điều đó gây cản trở tầm nhìn của du khách trong các hoạt 

động du lịch dã ngoại, tìm hiểu tự nhiên, tuy vậy phong cảnh hùng vĩ của Điện Biên với 

sương mù vào buổi sáng và chiều tà lại là những nét đặc thù của tài nguyên khí hậu du 

lịch địa phương rất cần được khai thác ở những thời gian, không gian hợp lý.  

Điện Biên nằm ở đầu nguồn 3 con sông lớn là sông Đà, sông Mã và sông Mê 

Kông, trong đó riêng lưu vực sông Đà trên các huyện Mường Nhé, Mường Chà, Tủa 

Chùa, Tuần Giáo và TX. Mường Lay có diện tích khoảng 5.300km2, chiếm 55% diện 

tích tự nhiên toàn tỉnh. Phần lưu vực này gồm 18 phụ lưu lớn nhỏ, trong đó có 5 phụ lưu 

diện tích hơn 500km2. Các hệ thống sông chảy qua nhiều dạng địa hình khác nhau tạo 

nên nhiều thác nước tuyệt đẹp, mặt khác nước sông tương đối sạch, có ý nghĩa lớn trong 

việc cung cấp nước cho các khu du lịch, phát triển loại hình du lịch sông nước. Điện 

Biên còn sở hữu nhiều hồ nước nên thơ ẩn hiện giữa núi rừng trùng điệp, nổi tiếng là hồ 

Pá Khoang ở xã Mường Phăng, là kết quả giữa quá trình nâng kiến tạo cùng quá trình 

bóc mòn trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ở địa bàn Pa Khoang tạo nên dạng địa 

hình bào mòn, độ dốc không lớn và một hệ thống quần thể núi – sông – hồ đa dạng. Hồ 

Pa Khoang vào mùa đông sương mờ bao phủ tạo nên phong cảnh huyền ảo, một tiểu 

vùng khí hậu đặc biệt dễ chịu được hình thành ở đây với thấp thoáng bóng nhà sàn xinh 
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xắn, thích hợp với DLST, nghỉ dưỡng. Khu du lịch sinh thái Him Lam (phường Him 

Lam, TP. Điện Biên Phủ) rộng 20ha được bao bọc bởi một dải núi hình bán nguyệt, phía 

dưới là lòng hồ trong xanh, yên tĩnh phản chiếu hình ảnh khách sạn với các khu nhà sàn, 

các dịch vụ hoàn hảo. Nguồn nước ngầm của Điện Biên khá phong phú tập trung chủ 

yếu ở các thung lũng lớn như Điện Biên, Tuần Giáo, các túi nước hình thành ở độ sâu 

20-200m, có chất lượng tốt để phục vụ du khách đến nghỉ dưỡng. Cách TP. Điên Biên 

Phủ 15km về phía tây nam là hồ UVa với nguồn suối khoáng nóng tự nhiên có tác dụng 

vật lý trị liệu, chữa các bệnh về xương, khớp và bệnh ngoài da, v.v.; suối nước nóng 

Hua Pe ở phía tây bắc TP. Điện Biên Phủ cùng nhiều nguồn nước khoáng khác đã hình 

thành những điểm DLST kết hợp nghỉ dưỡng, chữa bệnh, thu hút đông đảo du khách 

gần xa. Có thể thấy tài nguyên nước, các sông hồ, đặc biệt là các nguồn nước khoáng 

nóng phục vụ du lịch, chữa bệnh, phục hồi chức năng là một trong những thế mạnh về 

tài nguyên du lịch của Điện Biên, nếu được quy hoạch và hình thành những khu điều 

dưỡng, chữa bệnh chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho du lịch địa phương phát triển. 

Tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học  

Điện Biên là một tỉnh miền núi, có tiềm năng lớn về rừng và đất rừng, hệ động, 

thực vật phong phú đa dạng, giá trị kinh tế cao. Tỉnh Điện Biên nổi tiếng với các khu 

bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Mường Phăng, Mường Nhé với những cánh rừng nguyên 

sinh có nhiều loài cây gỗ quý như lát hoa, chò chỉ, pơ mu và nhiều loại cây thuốc như 

sa nhân, hà thủ ô đỏ, v.v. Nhìn từ trên cao, KBTTN Mường Nhé với phong cảnh núi 

rừng rất có hồn và đẹp như một bức tranh “pha lẫn trong màu xanh của cây rừng, màu 

vàng rực của hoa cúc quỳ cùng màu vàng đỏ của những đoạn đường đất chưa được trải 

nhựa, là những nếp nhà sàn, nhà lá với kích cỡ to, nhỏ khác nhau nằm rải rác bên vệ 

đường, ven suối và xen lẫn trong cả những lùm cây rậm rạp, um tùm, thấp thoáng phía 

xa xa là những ngọn núi nhấp nhô, lượn sóng, nối tiếp nhau cùng chạy đua dưới ánh 

nắng mặt trời”24. KBTTN Mường Nhé có tổng diện tích 310.262ha gồm 10 xã biên giới 

là nơi cư trú của các DTTS: Hà Nhì, Khơ Mú, Mông, Thái, v.v. trong đó có gần 

118.000ha đất rừng tự nhiên với rất nhiều cánh rừng nguyên thuỷ như rừng thường xanh 

trên đất thấp, rừng thường xanh núi thấp, rừng thường xanh trên núi cao và rừng tre nứa 

được bảo tồn nguyên vẹn. Nơi đây có nhiều loại động vật quý hiếm, theo thống kê, 

KBTTN Mường Nhé có khoảng 291 loài động vật, trong đó có 55 loài đặc hữu, quí hiếm 

như rùa đá, voi, bò tót, gấu chó, hổ, báo, sói đỏ, tê tê, cầy hương, mèo rừng, v.v. và 45 

loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam. Một số tài liệu nghiên cứu trước đây cho thấy: 

Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, KBTTN Mường Nhé còn khoảng 200 con voi, 

300 con bò tót, 35 loài bò sát, 59 loài thú khác và 270 loài chim. Bên cạnh đó, hệ thực 

vật rừng ở đây cũng khá đa dạng về chủng loại với khoảng 740 loài thực vật, trong đó 

có 35 loài thực vật quí hiếm, 29 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế 

giới là những loài có giá trị đặc biệt về mặt khoa học như chò đãi, dổi xương, chò nước, 

lát hoa, chò chỉ, pơ mu, trầm hương, v.v., riêng cây lấy gỗ có 112 loài, cây thuốc nam 

 
24 Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn dư địa chí Điện Biên. 
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quý hiếm có 68 loài. Với hệ sinh thái rừng phong phú như vậy, KBTTN Mường Nhé 

được đánh giá là khu bảo tồn có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao vào loại nhất Việt 

Nam. Bởi thế, việc bảo tồn KBTTN Mường Nhé có ý nghĩa rất quan trọng cả về ĐDSH, 

hệ sinh thái lẫn rừng phòng hộ sông Đà. Trong tương lai gần, nơi đây sẽ trở thành điểm 

DLST hấp dẫn và nghiên cứu khoa học đối với du khách trong và ngoài nước. Hiện nay, 

việc khai thác cho mục đích du lịch đã có bước khởi đầu, nhưng còn gặp một số trở ngại 

như việc đầu tư con người, phương tiện cho công tác bảo tồn còn hạn chế, tình trạng suy 

thoái tài nguyên, môi trường vẫn tiếp tục diễn ra. 

1.1.2. Tài nguyên du lịch văn hoá  

Theo điểm 2, điều 15, mục 1, Luật Du lịch năm 2017, “Tài nguyên du lịch văn 

hóa bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn 

hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác; công trình lao 

động sáng tạo của con người có thể được sử dụng cho mục đích du lịch”. Di tích lịch sử 

- văn hóa là tài sản quý báu của mỗi vùng, mỗi quốc gia, dân tộc và nhân loại, là những 

gì tốt đẹp nhất về truyền thống tinh hoa của dân tộc được kết tinh qua tiến trình lịch sử 

lâu dài, qua nhiều thế hệ trở thành tài nguyên vô cùng quý báu cho các thế hệ sau; thông 

qua đó các thế hệ sau có thể hiểu biết về lịch sử, về quá khứ, biết đến nền văn minh nhân 

loại xa xưa. Các di tích lịch sử - văn hóa cũng tạo nên những nét đặc trưng và hình thành 

bản sắc riêng của dân tộc, từ đó làm cơ sở bằng chứng để phân biệt nền văn hóa này với 

nền văn hóa khác và tạo nên sự đa dạng, phong phú trong nền văn minh nhân loại.  

Lịch sử vùng đất  

Mỗi vùng đất thường gắn liền với tên gọi khác nhau trong quá trình hình thành và 

phát triển của mình và Điện Biên cũng vậy. Các di tích khảo cổ học ở hang Thẩm 

Khương, Thẩm Púa (Tuần Giáo) chứng minh thời thượng cổ đã có mặt người Việt cổ. 

Đến thế kỷ IX-X, người Lự ở Mường Thanh đã phát triển khá mạnh và ảnh hưởng lớn 

tới các khu vực: Sìn Hồ, Mường Lay, Tuần Giáo, v.v. Thế kỷ XI-XII, người Thái đen 

từ Mường Ôm, Mường Ai tràn xuống chiếm Mường Lò (Nghĩa Lộ), sau đó những cư 

dân này theo thủ lĩnh Pú Lạng Chượng tràn qua Than Uyên, Văn Bàn, v.v. làm chủ cả 

một vùng rộng lớn từ Mường Lò qua Mường La (Sơn La) tới Mường Thanh (Điện Biên). 

Tên gọi Điện Biên do Vua Thiệu Trị đặt năm 1841 từ châu Ninh Biên (Điện nghĩa là 

vững chãi, Biên nghĩa là vùng biên giới, biên ải). Phủ Điện Biên (tức Điện Biên Phủ) 

thời Thiệu Trị gồm 3 châu: Ninh Biên, Tuần Giáo và Lai Châu. Tên gọi Điện Biên hay 

Điện Biên Phủ xuất hiện từ đó25. Ngày 07/5/1954, nơi đây đã làm nên chiến thắng lịch 

sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu", chấm dứt 80 năm nô lệ dưới 

ách thực dân phong kiến. Đầu năm 2004, theo Nghị quyết số 22/2003/QH XI ngày 

26/11/2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI kỳ họp thứ 4, tỉnh Điện 

Biên được thành lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Lai Châu.  

  

 
25 Nguồn: http://www.vietnamtourism.com. 
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Đa dạng các dân tộc và bản sắc dân tộc  

Điện Biên là tỉnh miền núi có 19 thành phần dân tộc như Thái, Mông, Dao, Xinh 

Mun, Khơ Mú, Hà Nhì, Lào, Hoa, v.v., mỗi dân tộc có bản sắc riêng về văn hóa truyền 

thống, có tiềm năng văn hóa phi vật thể, tạo khả năng thu hút khách du lịch. Đây là tài 

nguyên du lịch văn hoá vô giá đối với những du khách muốn tìm hiểu đời sống các 

DTTS. Dấu ấn về những ngôi nhà sàn duyên dáng chênh vênh bên sườn núi; khuôn mặt 

tươi trẻ trong trang phục đặc trưng của những cô gái Thái, Mông, Hà Nhì, Lào, v.v.; tình 

cảm lưu luyến khi tay nắm tay trong đêm hội múa xoè; hương vị đậm đà của chén rượu 

nghĩa tình khiến bao du khách bịn rịn khi phải chia tay với mảnh đất và con người Điện 

Biên. Dân tộc Thái có tiếng nói, chữ viết riêng, có nghề dệt vải truyền thống, có nhiều 

tác phẩm cổ viết về lịch sử, phong tục, luật tục và văn học, có hát thơ, đối đáp giao 

duyên tình tứ. Dân tộc Mông có trang phục đa dạng về màu sắc, kiểu dáng; có vốn văn 

học nghệ thuật dân gian đặc sắc; nhiều nhạc cụ độc đáo như kèn môi, kèn lá, khèn bè, 

v.v. và những điệu múa ô khoẻ mạnh, duyên dáng. Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên 

sự độc đáo riêng hấp dẫn nhiều du khách phương xa khi có dịp đến thăm Điện Biên. 

Điện Biên có các lễ hội văn hóa rất đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc dân 

tộc. Lễ Hạn khuống là một lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Thái và một số dân 

tộc Tây Bắc (Trong tiếng Thái, “Hạn” có nghĩa là tre, nứa và “Khuống” là sân, đất trong 

bản; hạn khuống có nghĩa là một cái sàn bằng tre, nứa dựng lên ở sân đất ngoài trời - 

sân chơi dành riêng cho nam thanh, nữ tú chưa lập gia đình) diễn ra sau vụ thu hoạch 

vào cuối tháng 11 hàng năm, với lời hát đối đáp, kể chuyện của nam, nữ trong không 

khí ấm cúng, tao nhã. Lễ hội mừng măng mọc vào đầu mùa mưa của người Kháng, Xinh 

Mun, Khơ Mú, Phù Lá, v.v. diễn ra khi những búp măng mới nhú lên khỏi mặt đất, theo 

quan điểm của người DTTS là thời điểm bắt đầu một mùa sản xuất mới trong năm, người 

dân mở hội với niềm vui và ước mơ về một mùa làm nương mưa thuận gió hoà, lúa ngô 

đầy kho, bản làng tươi vui, no ấm; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn thần Trời, thần Đất, 

v.v. Lễ hội Kin pang then là lễ hội truyền thống có từ lâu đời của người Thái diễn ra vào 

đầu xuân, sau Tết nguyên đán. Đây là dịp để bà con các bản có dịp gặp gỡ, giao lưu thể 

hiện tài năng và tinh thần đoàn kết, cũng là dịp để mọi người cùng dâng lễ cảm tạ trời 

đất và cầu an, cầu phúc cho bản làng với hy vọng năm mới mưa thuận, gió hòa, nhà nhà 

mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt; là dịp những đôi trai gái gặp gỡ, tỏ tình, tìm 

hiểu và xây dựng hạnh phúc lứa đôi. 

Các lễ hội dân tộc nối dài cho chuỗi lễ hội đặc sắc của Điện Biên, có thể kể tới: 

Lễ cúng bản của dân tộc Cống vào tháng 3 âm lịch hàng năm, tiến hành trước vụ gieo 

hạt là lễ cầu mùa màng tốt tươi, côn trùng và chim chóc không phá hoại mùa màng. Lễ 

cúng cơm mới của dân tộc Phù Lá ở khu vực Tuần Giáo vào ngày 14/7 âm lịch hàng 

năm nhằm tạ ơn thần rừng, thần núi, thần nương đã phù hộ, bảo vệ cho mùa màng của 

họ tươi tốt và được mùa. Lễ gạ ma thú (cúng bản) của người Hà Nhì bao gồm nhiều lễ 

cúng tưng bừng và nhộn nhịp như: Cúng mó nước, cúng rừng cấm, cúng thần mùa màng, 

cúng đầu bản, cuối bản, cúng thần sét, cúng thần lửa, v.v.  
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Lễ hội Hoa Ban là một lễ hội lớn của tỉnh Điện Biên, có nguồn gốc từ xa xưa và 

mang yếu tố văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của dân tộc Thái cùng một số dân tộc có sự 

giao thoa với nền văn hóa Thái. Đến nay, lễ hội Hoa Ban đã qua 6 lần tổ chức, dần trở 

thành “thương hiệu” của du lịch Điện Biên, được nhiều du khách trong và ngoài nước 

biết đến. Theo những người già ở Mường Lay và Tuần Giáo, lễ hội Hoa Ban xưa còn 

gắn với lễ hội Xên Mường hay lễ hội Cầu mùa tổ chức vào tháng 2 âm lịch hàng năm, 

khi hoa ban bắt đầu nở trắng các sườn đồi. Ðây là dịp để người dân thể hiện tấm lòng 

tôn kính tri ân với tổ tiên, các vị thần núi, thần sông và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa 

màng tươi tốt, v.v. Riêng đối với đồng bào Thái, lễ hội Hoa Ban còn gắn với truyền 

thuyết về nàng Ban hay “Sự tích hoa ban trắng” là một cô gái Thái xinh đẹp, nết na và 

rất mực thủy chung trong tình yêu đôi lứa. Sau khi trải qua nhiều trắc trở, sóng gió, cô 

gái đã chết trên sườn đồi và hóa thành cây hoa ban trắng tỏa hương thơm ngọt ngào, dịu 

nhẹ, v.v. Theo ông Tòng Văn Hân (nhà nghiên cứu văn hóa Thái ở Điện Biên), lễ hội 

Hoa Ban của người Thái thường gắn với lễ Xên Páng (cúng hội vui) diễn ra vào mùa 

hoa ban nở, do một thầy mo tổ chức, cả cộng đồng đều tham gia; trong lễ đó người ta 

buộc lên cây nêu rất nhiều lễ vật là nông sản như ngô, lúa, khoai, sắn, rau rừng, v.v. và 

không thể thiếu những bông hoa ban. Lễ hội Hoa Ban xưa diễn ra dài ngày, bên cạnh 

các nghi thức tâm linh và các trò chơi dân gian thì buổi tối là thời gian cho các điệu xòe 

bên ánh lửa hồng ấm áp. Ðêm cuối của lễ hội là đêm đặc biệt dành cho các đôi nam nữ 

tỏ tình, hàn huyên tâm sự đến khi trời sáng, vì họ tin rằng tỏ tình trong đêm hội thì sẽ có 

được tình yêu chung thủy như trong chuyện tình của nàng Ban. Ngày nay, lễ hội Hoa 

Ban được nâng tầm thành sự kiện văn hóa, du lịch, khai mạc vào ngày 13/3 dương lịch 

hàng năm. Đây không chỉ là ngày hội của dân tộc Thái mà đã trở thành ngày hội của 

cộng đồng các dân tộc tỉnh Ðiện Biên, vì đó chính là ngày quân đội ta nổ phát súng đầu 

tiên mở màn Chiến dịch Ðiện Biên Phủ vào năm 1954 và cũng là thời điểm hoa ban 

không chỉ nở trắng các sườn đồi, mà còn nở trắng trên từng con phố. Lễ hội Hoa Ban là 

sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách26. 

Một lễ hội đặc biệt được tổ chức hàng năm, đó là lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên 

Phủ, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ kéo dài chín năm (1945-1954) của 

Quân đội và Nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng chấm dứt ách thống trị của thực dân 

Pháp kéo dài hàng thế kỷ, mở ra một bước phát triển mới cho cách mạng Việt Nam. 

Điện Biên Phủ là một địa danh không chỉ làm sáng ngời lịch sử Việt Nam mà còn được 

cả thế giới biết đến. Quần thể di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, tập trung hầu 

hết tại TP. Điện Biên Phủ. Lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ là ngày lễ quan trọng 

nhất, có ý nghĩa quốc gia và quốc tế rất sâu sắc được tổ chức vào ngày 7/5 hàng năm 

(thường 5 năm hay 10 năm một lần Nhà nước đứng ra tổ chức lễ kỷ niệm lớn), trở thành 

ngày hội lớn của người dân mừng chiến thắng vĩ đại của cả dân tộc. 

 
26 Nguồn: Văn Thành Chương, Lễ hội Hoa Ban Điện Biên từ góc nhìn văn hóa dân tộc Thái, Báo lao động, 

08/3/2022. 
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Du lịch về văn hoá dân tộc là thế mạnh của Điện Biên. Đến với Điện Biên, du 

khách được thưởng thức các món ăn, đồ uống hấp dẫn mang hương vị đặc trưng núi 

rừng Tây Bắc và cũng là đặc sản ẩm thực của các dân tộc trong tỉnh. Đây là những tài 

nguyên vô cùng quý giá, tạo nên nét đặc trưng của du lịch vùng Tây Bắc và Điện Biên. 

Ngoài ra, Điện Biên còn có một tài nguyên du lịch di sản độc đáo khác, đó là kho tàng 

thần thoại của người Thái về “quê cha đất tổ” Mường Then, nhưng đáng tiếc là nguồn 

lực này vẫn chưa được khai thác phục vụ cho du lịch. “Nếu quảng bá và xây dựng sản 

phẩm tốt, Mường Then sẽ hấp dẫn như một “thánh địa”, như một vùng “đất tổ” thu hút 

cộng đồng người Thái xấp xỉ 100 triệu người trên thế giới”.  

Các di tích, danh thắng  

Điện Biên là tỉnh giàu tiềm năng du lịch, đặc biệt là lĩnh vực văn hoá - lịch sử và 

cách mạng. Nổi bật nhất là quần thể di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, tập trung 

hầu hết tại TP. Điện Biên Phủ. Quần thể di tích cấp quốc gia nổi tiếng này gồm: Sở chỉ 

huy chiến dịch Điện Biên Phủ - Mường Phăng; các cứ điểm Him Lam, Bản Kéo, Độc 

Lập; các đồi A1, C1, D1, E1 và khu trung tâm tập đoàn cứ điểm của Pháp (Khu hầm 

Đờcát); tượng đài “Chiến thắng Điện Biên” đặt trên đỉnh đồi D1 là một địa danh lịch sử 

trong chiến dịch Điện Biên mùa xuân năm 1954. Bảo tàng Điện Biên Phủ nằm đối diện 

với nghĩa trang liệt sĩ trên đồi A1, trung tâm TP. Điện Biên Phủ được xây dựng vào năm 

1984 nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; nay bảo tàng có 5 

khu trưng bày với 274 hiện vật và 122 bức tranh. Khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện 

Biên Phủ - Mường Phăng cách TP. Điện Biên Phủ khoảng 40km đường bộ hoặc 10km 

đường chim bay thuộc xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ. Sở chỉ huy đóng tại Mường 

Phăng trong 105 ngày (31/1/1954 - 15/5/1954), các cơ quan được xây dựng dọc theo 

con suối nhỏ, chạy quanh chân núi Pú Đồn, trên diện tích tự nhiên khoảng 90km², được 

bố trí thành một hệ thống liên hoàn, bao bọc trước sau có hầm hào, lán trại thuận tiện, 

phù hợp với tốc độ làm việc khẩn trương của Sở chỉ huy chiến dịch, đảm bảo bí mật và 

an toàn tuyệt đối. Tất cả lán trại ở đây đều làm bằng vật liệu đơn sơ, tranh tre nứa lá khai 

thác ngay tại rừng Mường Phăng. Khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ, là điểm dừng chân 

có ý nghĩa lịch sử quan trọng đáng để cho du khách trong và ngoài nước thăm quan, ghi 

nhớ và có cái nhìn khái quát chân thực về một thời kỳ lịch sử, đánh thắng chủ nghĩa thực 

dân Pháp, giành độc lập tự do cho dân tộc mà ý nghĩa của nó đã vượt ra ngoài biên giới 

quốc gia. Quần thể di tích này là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển du lịch 

không chỉ của tỉnh Điện Biên, của Tây Bắc mà còn của cả nước.  

Điện Biên còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử khác như: Đền Đại giá Đại vương 

(phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ) thờ vị tướng đời Trần hy sinh khi dẹp giặc. 

Thành Bản Phủ (Tam Vạn, Xam Mứn) và đền thờ Hoàng Công Chất là một điểm du lịch 

hấp dẫn với lễ hội đền Hoàng Công Chất diễn ra vào ngày 24, 25 tháng hai âm lịch tại 

Bản Phủ, cách trung tâm TP. Điện Biên Phủ khoảng 12km về phía tây nam (Thành Bản 

Phủ xây dựng vào thế kỷ XV, diện tích hàng chục ha, nằm ở phía nam cánh đồng Mường 

Thanh, khu vực trung tâm nay thuộc xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên); vào thế kỷ XVIII, 
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giặc ngoại xâm chiếm thành Bản Phủ, Hoàng Công Chất (1739-1769) đã lãnh đạo đội 

quân giải phóng Mường Then (Mường Thanh) giành lại thành. Di tích Noọng Nhai (xã 

Thanh Xương, huyện Điện Biên) là một tượng đài ghi dấu tội ác của thực dân Pháp ngày 

25/4/1954 đã ném bom Napan huỷ diệt toàn bộ bản Noọng Nhai, làm chết 444 người 

dân, hầu hết là người già, con trẻ27. Tháp cổ Mường Luân (bản Mường Luân 1, xã 

Mường Luân, huyện Điện Biên Đông) cách TP. Điện Biên Phủ khoảng 70km là công 

trình kiến trúc nghệ thuật cổ xây dựng từ thế kỷ XV, đã được xếp hạng di tích lịch sử 

văn hoá cấp quốc gia năm 1981, v.v. 

Làng nghề truyền thống 

Tỉnh Điện Biên hiện có hệ thống làng nghề và sản phẩm thủ công truyền thống 

khá đa dạng. Tính đến đầu năm 2021, tỉnh Điện Biên có trên 30 làng nghề và làng nghề 

truyền thống, trong đó có 11 làng nghề sản xuất và chế biến, bảo quản nông sản; 8 làng 

nghề truyền thống dệt thổ cẩm, mây tre đan và 12 nghề truyền thống khác. Trong những 

năm gần đây, tỉnh Điện Biên đã có nhiều hoạt động thiết thực để khuyến khích phát triển 

đa dạng các sản phẩm, làng nghề truyền thống như: Quảng bá tại các sự kiện, hội chợ 

thương mại trong và ngoài tỉnh, hoặc tập trung triển khai Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) nhằm phát triển các sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, 

để phát triển bền vững các làng nghề, bên cạnh việc nâng tầm giá trị sản phẩm thì quan 

trọng nhất vẫn phải có thị trường ổn định. Đây là bài toán mà các nhà quản lý ở Điện 

Biên vẫn loay hoay, chưa có lời giải. 

Làng nghề mây tre đan Nà Tấu (xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ) thành lập năm 

2010 trên cơ sở nghề truyền thống lâu đời của người dân trong vùng. Các sản phẩm làm 

từ tre, song, mây của làng nghề đã được người dân ưa chuộng. Nghề thêu, dệt thổ cẩm 

là nghề truyền thống từ lâu đời của một số dân tộc ở Điện Biên, đã tạo ra những sản 

phẩm thủ công điển hình, do chính những phụ nữ DTTS thêu, dệt theo cách truyền thống. 

Thực tế hiện nay, tỉnh Điện Biên chưa có những mô hình hoạt động thực sự hiệu quả và 

bền vững; chưa có làng nghề nào đủ điều kiện và được công nhận theo quy định tại Nghị 

định của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Có thể thấy, các làng nghề chủ 

yếu vẫn ở dạng tiềm năng, hoạt động với quy mô nhỏ và chưa phát huy hiệu quả; các 

mô hình làng nghề, sản phẩm truyền thống chủ yếu là tự phát; một số mô hình được hỗ 

trợ phát triển theo chương trình, dự án nhưng cũng hoạt động lay lắt hoặc hết hỗ trợ là 

cũng ngừng hoạt động. Do vậy, thực tế đang đặt ra một bài toán khó trong việc bảo tồn, 

phục dựng và phát huy giá trị của các làng nghề truyền thống để thu hút du lịch. Một 

trong những nguyên nhân dẫn đến việc các làng nghề hoạt động cầm chừng, lay lắt và 

khó phát huy hiệu quả chính là thị trường đầu ra cho sản phẩm, ví dụ bánh Khẩu Xén, 

Khẩu Chí Chọp (ở bản Bắc, xã Lay Nưa, TX. Mường Lay) là 2 sản phẩm đã được công 

nhận 3 sao theo tiêu chuẩn OCOP và được thị trường khá ưa chuộng, nhưng hoạt động 

sản xuất chủ yếu chỉ vào dịp Tết và dịp lễ hội trong một nhóm liên kết có hơn 10 thành 

 
27 Nguồn: Đặng Văn Bảo (2014), Nghiên cứu tiềm năng du lịch tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch bền vững, 

Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Tây Bắc. 

https://laodong.vn/xa-hoi/dien-bien-chinh-thuc-dung-ban-hoa-dip-tet-nguyen-dan-878997.ldo
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viên chứ không làm quanh năm theo hướng sản xuất hàng hóa; mặt khác hai sản phẩm 

này của HTX Lay Nưa tuy có thương hiệu, nhãn mác, nhưng chi phí sản xuất và giá 

thành sản phẩm cao nên phải cạnh tranh về giá với các sản phẩm thủ công của người 

dân. Tương tự, làng nghề dệt thổ cẩm của HTX dệt thổ cẩm Na Sang 2 (xã Núa Ngam, 

huyện Điện Biên) có hơn 10 gia đình có đủ điều kiện để dệt các sản phẩm theo hướng 

sản xuất hàng hóa, nhưng chỉ có 2-3 gia đình thường xuyên hoạt động vì sản phẩm không 

tiêu thụ được. Mặc dù trước đó HTX dệt thổ cẩm Na Sang 2 đã được tổ chức JICA (Nhật 

Bản) hỗ trợ về cơ sở vật chất và quảng bá sản phẩm, nhưng không bán trực tiếp được 

sản phẩm nên HTX phải ký gửi ở các đại lý. Làng nghề dệt thổ cẩm ở bản Mường Luân 

1 (xã Mường Luân, huyện Ðiện Biên Ðông) do không tìm được thị trường tiêu thụ, khiến 

người dân không còn mặn mà với nghề. Làng nghề thêu ren ở bản Tà Là Cáo (xã Sính 

Phình, huyện Tủa Chùa) cũng lay lắt do không có đơn đặt hàng, v.v.28. 

Hạ tầng giao thông 

Đối với ngành du lịch, cơ sở hạ tầng là những yếu tố cơ bản nhằm khai thác hiệu 

quả tiềm năng du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ du lịch, quan trọng 

nhất là hệ thống giao thông vận tải, thông tin viễn thông, hệ thống cấp thoát nước và 

cung cấp điện. Các di tích lịch sử hiện nay tại Điện Biên đã và đang được trùng tu, tôn 

tạo, song vẫn giữ được nét nguyên bản. Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ liên huyện 

được cải tạo, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của du khách. Để đến Điện Biên, du 

khách có thể theo tuyến đường bộ hoặc đường hàng không. Trên địa bàn tỉnh có ba tuyến 

QL6, QL12 và QL279; sáu tuyến tỉnh lộ. 

Trong những năm gần đây, hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước của tỉnh có sự 

tăng trưởng vượt bậc, từng bước được nâng cấp phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH và 

du lịch. Với sự hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh đã triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đường 

E2 từ Điện Biên đi Phoong Sa Ly (Lào) qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang; tuyến Điện 

Biên đi Luông Pra Băng (Lào) qua cửa khẩu Na Son – Huổi Puốc. Ngoài ra, các tuyến 

đường Mường Nhé – A Pa Chải; tuyến xe khách Điện Biên – Mường Khoa (Phoong Sa 

Ly) – U Đôm Xay (Lào) và ngược lại được hoàn thành đã thúc đẩy nhu cầu đi du lịch 

giữa hai bên và khách du lịch quốc tế đến từ nước thứ ba. Bên cạnh đó, cảng hàng không 

Điện Biên được Chính phủ xác định là sân bay quốc tế tiểu vùng, từ đây sẽ mở đường 

bay đến một số nước trong khu vực. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 470/QĐ-

TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không 

Điện Biên với quy mô đường cất hạ cánh dài 2.400m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho 

các loại máy bay hiện đại như A320, A321; nâng cấp nhà ga đáp ứng các tiêu chuẩn, 

công suất giai đoạn 1 từ 500.000 đến 1 triệu khách/năm. Trong số các đường bay được 

mở, đường bay đi Luông Pra Băng được coi là đầu mối quan trọng để đưa khách du lịch 

từ các tỉnh Bắc Lào, đông bắc Thái Lan, khách du lịch từ nước thứ ba đến với Điện Biên 

và các tỉnh trong vùng. Hiện tại, sân bay Điện Biên vẫn phục vụ hàng ngày cho du khách 

 
28 Nguồn: Văn Thành Chương, Sản phẩm làng nghề Điện Biên quý và đa dạng, vì sao không tìm được đầu ra?, 

Báo lao Động, 02/8/2021. 

https://www.vietnamplus.vn/tags/c%e1%ba%a3ng-h%c3%a0ng-kh%c3%b4ng-%c4%90i%e1%bb%87n-Bi%c3%aan.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/c%e1%ba%a3ng-h%c3%a0ng-kh%c3%b4ng-%c4%90i%e1%bb%87n-Bi%c3%aan.vnp
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Hà Nội - Điện Biên Phủ, TP. Hồ Chí Minh – Điện Biên Phủ; đường bay Luông Pra Băng 

(Lào) - Điện Biên được khai thác bởi các hãng hàng không Lao Airlines, Bangkok 

Airways và Vietnam Airlines với tần suất 4-5 chuyến/ngày, đường bay Bangkok (Thái 

Lan) – Điên Biên cũng được khai thác bởi các hãng hàng không Cathay Pacific, Asian 

Airlines, China Airlines, HongKong Airlines.  

Những giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch Điện Biên 

Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

đánh giá Điện Biên là một trong những địa phương có hệ thống tài nguyên du lịch phong 

phú, đa dạng và nổi bật cả về tự nhiên và nhân văn. Về tự nhiên, Điện Biên là một quần 

thể núi non hùng vĩ, địa hình hiểm trở với các dạng địa hình đan xen nhau rất phong phú 

và đa dạng là điều kiện lý tưởng để phát triển các khu, điểm du lịch sinh thái. Bên cạnh 

đó, Điện Biên có đường biên giới quốc gia và hệ thống cửa khẩu đường bộ với 

CHDCND Lào, Trung Quốc là tiềm năng phát triển du lịch biên giới, trong đó cửa khẩu 

A Pa Chải với đặc thù ranh giới 3 quốc gia. Về văn hóa, Điện Biên có nguồn tài nguyên 

du lịch nhân văn nổi trội gắn liền với bản sắc văn hóa của các dân tộc vùng núi Tây Bắc 

và hệ thống di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng. Những giá trị nổi bật 

của di sản văn hóa Tây Bắc và di tích lịch sử Điện Biên Phủ ở Điện Biên có ý nghĩa to 

lớn về giáo dục, trải nghiệm; về tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu; về tâm linh29. 

1.2. Quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện 

Biên về phát triển du lịch và du lịch ẩm thực 

Ngành Du lịch nói chung và loại hình du lịch ẩm thực luôn được Đảng và Nhà 

nước quan tâm và ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn đều xác định vài trò, vị trí của du lịch 

trong phát triển KT-XH của đất nước. Ở giai đoạn đầu khi đất nước mới được thành lập, 

Đảng và Nhà nước ta tập trung cho các nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giải phóng giai 

cấp, phát triển KT-XH, v.v. cho nên du lịch và các loại hình du lịch khác được quan tâm 

phù hợp với bối cảnh tình hình chung của cả nước giai đoạn này. 

Sau chiến thắng chống thực dân Pháp với cột mốc năm 1954 ở Điện Biên Phủ đến 

1975, đất nước ta tạm thời bị chia cắt, đây là giai đoạn chiến tranh khốc liệt của Việt 

Nam chống lại đế quốc Mỹ xâm lược, hoạt động du lịch chủ yếu đáp ứng yêu cầu phục 

vụ các đoàn khách của Đảng, Nhà nước vào nước ta theo các Nghị định thư, trao đổi 

ngoại giao chiếm phần chủ đạo. Ở giai đoạn này, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị 

đinh số 26/CP, ngày 09/07/1960, thành lập Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ 

Ngoại thương. Đây là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch thuộc Bộ Ngoại thương với 

một Phòng chuyên trách 4 người; năm 1969 chức năng này chuyển về Phủ Thủ tướng; 

sau đó chuyển sang Bộ Công an. Trong điều kiện chiến tranh và điều chuyển qua nhiều 

cơ quan quản lý, ngành du lịch đã từng bước phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, 

từng bước mở rộng nhiều cơ sở du lịch ở miền Bắc, v.v. hoàn thành tốt nhiệm vụ chính 

 
29 Nguồn: TS.KTS Dương Đình Hiền, Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới và những vấn đề đặt 

ra đối với phát triển sản phẩm du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, 11/3/2019. 
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trị, phục vụ an toàn, có chất lượng; một lượng lớn khách của Đảng và Nhà nước, các 

đoàn chuyên gia các nước XHCN anh em vào giúp Việt Nam thực hiện 2 nhiệm vụ là 

xây dựng XHCN ở miền Bắc và giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Sau 1975, 

đất nước thống nhất, nhiều hoạt động du lịch được mở rộng và phát triển trong cả nước. 

Thời điểm nay, ngành du lịch bước vào xây dựng bộ máy tổ chức và đội ngũ lao động, phát 

triển cơ sở vật chất kỹ thuật, chuẩn bị điều kiện chuyển dần sang cơ chế thị trường định 

hướng XHCN. 

Từ năm 1975 đến những năm 1990, ngành du lịch tiếp quản và mở rộng hoạt động 

ra toàn quốc, trong đó, thị trường du lịch các tình miền Trung, miền Nam được đặc biệt 

chú trọng bởi các điều kiện tự nhiên và điều kiện du lịch nhân văn của nó mang lại. Các 

trung tâm du lịch lớn của cả nước dần xuất hiện như: Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đà Nẵng, 

Huế, Đà Lạt (Lâm Đồng), Vũng Tàu, Nha Trang, v.v. Đây cũng là giai đoạn hình thành 

và phát triển nhiều công ty du lịch thuộc nhà nước và đã có bước đầu xuất hiện các loại 

hình du lịch tâm linh, du lịch văn hóa, du lịch tự nhiên, v.v. Đến tháng 6 năm 1978, 

Tổng cục Du lịch Việt Nam được thành lập trực thuộc Hội đồng Chính phủ, đánh dấu 

một bước phát triển mới của ngành Du lịch. Đây cũng là đơn vị quản lí nhà nước về du 

lịch, thống nhất tổ chức quản lý về hoạt động du lịch từ trung ương xuống địa phương. 

Trong giai đoạn này, ngành du lịch đã tổ chức đón tiếp và phục vụ khách du lịch 

trong nước và quốc tế (chủ đạo là các nước XHCN anh em). Qua đó, góp phần giới thiệu 

về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè thế giới. Và, chúng ta cũng xem đây là một 

kênh thông tin quan trọng nhằm giúp bạn bè thế giới hiểu được quan điểm, nguyện vọng 

của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sau chiến tranh muốn là bạn của tất cả các 

nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. Thông qua 

du lịch, góp phần phát triển KT-XH, tăng thu ngoại tệ, cải thiện đời sống người dân và 

quảng bá hình ảnh con người Việt Nam. 

Từ 1990 đến nay, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển xã hội mới, theo đó, 

ngành du lịch đã khởi sắc, vươn lên đổi mới quản lý và phát triển, đạt được những thành 

tự quan trọng, phát triển ngày càng mạnh cả quy mô và chất luợng, dần khẳng định vai 

trò, vị trí của mình. Năm 1994, Chỉ thị 46/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

khoá VII tháng 10/1994 ra đời và khẳng định “Phát triển du lịch là một hướng chiến 

lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội nhằm góp phần thực hiện 

công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nuớc”,... Đây là văn bản quy phạm quan trọng, thể 

chế hoá và tạo môi trường cho du lịch phát triển, nâng cao hiệu lực quản lý. Tiếp theo 

đó, ngành Du lịch được Đảng và Nhà nước xác định là “Một ngành kinh tế quan trọng 

trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” với mục tiêu: “Phát triển 

mạnh du lịch, từng bước đưa nước ta trở thành trung tâm du lịch có tầm cỡ trong khu 

vực”. Quan điểm đó được kiểm nghiệm trong thực tiễn phát triển du lịch Việt Nam trong 

suốt nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và đến nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ IX được nâng lên: “Phát triển nhanh du lịch thật sự trở thành một ngành 

kinh tế mũi nhọn”. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định: “Phát triển du 
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lịch, một ngành kinh tế mũi nhọn”; phấn đấu sau năm 2010, Việt Nam được xếp vào 

nhóm quốc gia có ngành du lịch phát triển trong khu vực. Phát triển nhanh dịch vụ du 

lịch chất lượng,… để góp phần tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ.  

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/11/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã thêm một lần nữa khẳng định vai trò vị trí của 

ngành du lịch nước ta, xem ngành du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn 

của đất nước, với mục tiêu: 

- Đến năm 2020, ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động 

lực thúc đẩy phát triển KT-XH; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ 

thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có 

thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong 

khu vực. Thu hút được 17-20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du 

lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD; giá trị 

xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỉ USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu 

việc làm trực tiếp. 

- Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy 

mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có 

ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. 

Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra những chính sách cụ thể nhăm tạo dựng khung 

pháp lý cho hoạt động du lịch trong nước phát triển, cụ thể: 

1) Nhà nước có cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực, tăng đầu tư phát triển 

du lịch để bảo đảm du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. 

2) Nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi về đất đai, tài chính, tín dụng đối 

với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực 

bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch và môi trường du lịch; Tuyên truyền, quảng bá du lịch; 

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; Nghiên cứu, đầu tư, xây dựng sản phẩm du 

lịch mới, v.v. và phát triển du lịch tại nơi có tiềm năng du lịch ở vùng sâu, vùng xa, vùng 

có điều kiện KT-XH khó khăn nhằm sử dụng lao động, hàng hoá và dịch vụ tại chỗ, góp 

phần nâng cao dân trí, XĐGN. 

3) Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác quy hoạch; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết 

cấu hạ tầng đô thị du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng 

bá du lịch, bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch và môi trường du lịch, nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học và công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch. 

4) Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của du khách. 

5) Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh 

tế, các tầng lớp dân cư tham gia hoạt động du lịch, mở rộng giao lưu hợp tác giữa du 

lịch Việt Nam với du lịch khu vực và quốc tế. 
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6) Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện hình thành quỹ hỗ trợ phát triển du lịch 

từ nguồn đóng góp của các chủ thể hưởng lợi từ hoạt động du lịch, nguồn đóng góp tự 

nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Du lịch là ngành kinh tế tổng 

hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. 

Bản chất ấy của du lịch đã xác định vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển KT-XH. 

Riêng đối với tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch 

Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

1.3. Quan điểm phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên 

Tỉnh uỷ Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 về phát 

triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 dựa trên cơ sở 

khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của ba trụ cột chính là: Du lịch lịch sử - tâm 

linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch nghỉ 

dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát tạo đột phá, 

phát triển toàn diện cả về phạm vi, quy mô, tính chất để phát triển du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du miền núi 

phía Bắc vào năm 2025, trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế gắn với bảo tồn, 

giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, di tích lịch sử, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh 

thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa 

du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặt 

dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự điều hành quản lý của 

Nhà nước với sự tham gia vào cuộc của doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, phát 

triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, đặc biệt ứng dụng công 

nghệ thông tin trong du lịch từ khâu quảng bá cho đến khâu kết nối, liên kết với các 

vùng miền; phát triển đảm bảo theo các tầng khác nhau, từ bình dân cho đến cao cấp với 

quan điểm lấy khách du lịch làm đối tượng phục vụ, chất lượng du lịch là mục tiêu phát 

triển bền vững. Trước đó, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 

phát triển du lịch như: 

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh 

Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển 

du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về 

việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Bản văn hóa Dân tộc để phát triển Du lịch tỉnh Điện 

Biên đến năm 2015”. 

- Kết luận số 02a-KL/TU ngày 28/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 07/3/2007 của Tỉnh ủy về Chương 
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trình phát triển thương mại, du lịch, kinh tế cửa khẩu và đối ngoại đến năm 2010 cho 

giai đoạn 2011-2015. 

- Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về 

việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 

2012-2015, định hướng đến năm 2020. 

- Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về 

việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm - huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

- Kế hoạch số 906/KH-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc 

thực hiện “Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Kế hoạch số 2923/KH-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về 

thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP, ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp 

đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. 

- Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về 

việc ban hành chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030. 

- Kế hoạch số 2801/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc 

triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ 

- Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Kế hoạch hành động số 3786/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về 

việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển 

du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

- Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về thực 

hiện Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019-

2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

1.3. Một số lý thuyết nghiên cứu về du lịch và du lịch ẩm thực 

1.3.1. Lý thuyết về phát triển du lịch bền vững 

Trên thực tế, các hoạt động du lịch của con người đều nhằm đến hoạt động thỏa 

mãn nhu cầu khám phá thế giới tự nhiên và bản thân họ. Hoạt động dịch chuyển qua các 

điểm, môi trường tự nhiên khác nhau đều là du lịch hoặc một phần của du lịch. Vậy, du 

lịch bền vững được xem là mục tiêu của chính chủ thể du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu 

hiện tại và đảm bảo không xâm hại nguồn tài nguyên quý giá của các thế hệ mai sau. 

Poon (1993) cho rằng, mục đích của du lịch cộng đồng là tối đa hóa lợi ích cho 

các bên liên quan trong cộng đồng, không phải chỉ tối đa hóa lợi ích cho các nhà đầu 

tư, kinh doanh du lịch. Quan điểm này tiếp tục được giải thích rõ hơn bởi định nghĩa 
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phát triển du lịch bền vững của Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO, 1998, p.21), là "đáp 

ứng nhu cầu của khách du lịch và tổ chức điểm đến du lịch hiện tại, đồng thời bảo vệ 

và nâng cao cơ hội cho các hoạt động trong tương lai bởi việc quản lý tất cả các nguồn 

lực theo cách có thể đáp ứng nhu cầu kinh tế, xã hội và thẩm mỹ trong khi vẫn duy trì 

tính toàn vẹn văn hóa, các đặc tính sinh thái thiết yếu, đa dạng sinh học và các hệ thống 

hỗ trợ sự sống". Tổ chức VIRI và Quỹ Châu Á (2012) cho rằng, để phát triển du lịch 

bền vững cần xem xét việc kết hợp hiệu quả các bên liên quan nhằm tìm kiếm lợi ích 

kinh tế và bảo vệ môi trường qua việc giới thiệu với du khách các nét đặc trưng của địa 

phương, hình thức này thường liên kết người dân thành thị tới các vùng nông thôn để 

thưởng thức cuộc sống tại đó. Có thể tìm thấy một số loại hình du lịch phù hợp như: Du 

lịch sinh thái; du lịch nông nghiệp, nông thôn; du lịch dân tộc và văn hóa; du lịch tâm 

linh, v.v. Quan điểm này cũng được Yoon và cộng sự (2001) đã nghiên cứu phát triển 

du lịch tại một số vùng ở Mỹ, kết quả cho thấy sự tham gia của người dân có vai trò rất 

quan trọng trong phát triển du lịch bền vững. Năm 2009, Shikida và cộng sự nghiên cứu 

tại Hokkaido (Nhật Bản) cũng chỉ rõ, cần có nguồn lực bên ngoài kết nối với các nguồn 

lực tại địa phương để khai thác, mở rộng đối tượng phục vụ thông qua đẩy mạnh liên 

kết chuỗi giá trị và cân bằng lợi ích giữa các bên hướng đến phát triển lâu dài. 

Trong hoạt động thực tiễn cũng có một số nghiên cứu chỉ ra rằng, nguồn cung sản 

phẩm trong đó có sản phẩm phục vụ nhu cầu ẩm thực của con người trở thành điểm quan 

trọng trong chuỗi liên kết giá trị du lịch bền vững. Sự thành công của các đơn vị du lịch 

cũng như của toàn bộ chuỗi giá trị du lịch phụ thuộc vào công tác quản lý. Việc thiếu 

nguồn cung sản phẩm sẽ làm suy yếu chuỗi liên kết giá trị DLCĐ (Adiyia và Vanneste, 

2018) và nhấn mạnh vai trò của nông dân địa phương trong việc kết hợp với nhau thông 

qua hoạt động sản xuất, vận chuyển, tiếp thị, bán hàng và dịch vụ. Buathong và Lai 

(2017) đã nghiên cứu đặc điểm phát triển bền vững du lịch MICE (Meeting, Incentive, 

Confrrence, Exhibition) tại Thái Lan, kết quả có 5 nhóm yếu tố đặc trưng cho sự phát 

triển bền vững du lịch MICE, bao gồm: Điều kiện ban đầu liên quan đến phát triển bền 

vững; tiêu thụ điện năng; xử lý rác thải; nguồn cung cấp thức ăn và gia tăng sự bền vững. 

Nhóm nghiên cứu Lê Đăng Lăng (2010) thì cho rằng, thương hiệu là “chìa khóa” để 

phát triển tổ chức. Khi xây dựng thương hiệu cần phải am hiểu môi trường pháp lý và 

phải theo một quy trình hợp lý, đảm bảo tính khoa học và kết hợp với các phương tiện 

truyền thông, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay (Lê 

Đăng Lăng và Lê Tấn Bửu, 2017)30. 

1.3.2. Lý thuyết hệ thống du lịch 

Theo lí thuyết hệ thống du lịch thì du lịch không chỉ đơn thuần là một điểm, một 

hoạt động, một đối tượng thực hiện hoạt động, mà bao gồm hệ thống nhiều đối tượng 

khác nhau liên kết mật thiết với nhau tạo thành chỉnh thể thống nhất gồm 8 yếu tố sau: 

 

30 Nguồn: Lê Đăng Lăng, Trần Mai Đông (2022), Du l ịch bền vững: Thực trạng, khung lý thuyế t  và 

gợi ý  hướng phát triển cho t ỉnh Đồng Nai ,  t rên trang Tapchicongthuong.vn, truy nh ập ngày 

19.8.2022 
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Khách du lịch: Khách du lịch 

được hiểu là người đi ra khỏi nơi cư 

trú để nghỉ ngơi, giải trí, tìm hiểu, 

tham quan, thưởng ngoạn, nghỉ dưỡng 

chữa bệnh, v.v. trong một thời gian 

nhất định, có thể một hoặc nhiều ngày 

có chi tiêu chứ không vì lý do nghề 

nghiệp, kiếm sống ở nơi đến và hoạt 

động ấy nhằm thỏa mãn nhu cầu khám 

phá, thay đổi của con người. 

Điểm đến hấp dẫn: Điểm đến 

hấp dẫn là nơi khách du lịch đến tham 

quan, ở đó bao gồm giá trị văn hóa vật 

thể, phi vật thể mà khách du lịch cảm 

thấy đáp ứng nhu cầu tò mò, thưởng ngoạn, hiểu biết, trải nghiệm hoặc giải trí của mình. 

Điểm đến hấp dẫn luôn được xem là động lực quan trọng, lực hút cơ bản để thu hút 

khách du lịch. Trong hệ thống du lịch, tài nguyên tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân 

văn là yếu tố quan trọng để thu hút khách du lịch đến tham quan ở đó mà không phải 

nơi khác. 

Chuỗi dịch vụ du lịch: Chuỗi dịch vụ du lịch được hiểu là hệ thống các nhà hàng, 

khách sạn, quán ăn, điểm cung cấp hàng hóa phục vụ hoạt động du lịch nói riêng và đời 

sống dân sinh nói chung. Ví dụ: Doanh nghiệp lữ hành (chủ yếu lữ hành quốc tế, lữ hành 

nội địa, kể cả lữ hành bán lẻ); doanh nghiệp vận tải (vận tải hàng không, đường sắt, 

đường bộ, đường thuỷ, v.v.); doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ khác (bảo tàng, 

các cơ sở cho thuê xe, khu vui chơi, nhà hàng, khu giải trí, v.v.); khách sạn, nhà hàng, 

khu vui chơi giải trí, cửa hàng tiện lợi, chợ, siêu thị, v.v. 

Cộng đồng địa phương: Người dân tham gia vào hệ thống du lịch dưới nhiều hình 

thức như: Cung cấp nhân lực hoặc vốn, hỗ trợ hoặc trực tiếp tham gia vào các họat động 

du lịch và bản thân họ có thể là điểm hấp dẫn du lịch. Họ trực tiếp nhận những tác động 

về KT-XH, văn hóa, môi trường trên cả hai chiều hạn chế và tích cực. Sự tham gia của 

cộng đồng địa phương được xem là chìa khóa để thu hút khách du lịch đến với điểm du 

lịch, bên cạnh hoạt động cung cấp nguồn nhân lực dồi dào, am hiểu văn hóa địa phương 

thì cộng đồng này còn cho du khách thấy được giá trị văn hóa xã hội, bản sắc riêng về 

ẩm thực, nếp sống, đạo đức và giá trị sinh hoạt xã hội con người ở nơi du lịch. 

Hoạt động truyền thông: Các tổ chức truyền thông đóng vai trò quan trọng tác 

động tới hành vi tiêu dùng và là cấu thành thiết yếu trong tính năng động của hệ thống 

du lịch. Không chỉ quá trình tiếp thị du lịch phụ thuộc nhiều vào truyền thông, mà cả 

chiến lược cạnh tranh, chương trình giáo dục và thậm chí các chính sách phát triển du 

lịch cũng bị ảnh hưởng bởi truyền thông. Các phương tiện truyền thông hiện nay khá 

phổ biến: Đài Phát thanh - Truyền hinh, kênh youtobe, tiktok, website, báo, tạp chí, v.v. 

Hệ 
thống 
Du lịch

Khách Du 
lịch

Điểm đến

Chuỗi Dịch 
vụ
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Hoạt động 
Truyền 
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Chuyên gia 
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Chuyên gia: Đội ngũ các nhà tư vấn, các cộng tác viên, giới học thuật và các 

chuyên gia khác là những yếu tố thường xuyên hoặc không thường xuyên có ảnh hưởng 

định tính đến hệ thống du lịch. Họ là những người có thể đưa ra những khuyến cáo quan 

trọng mang tính chuyên môn sâu để các nhà hoạch định chiến lược phát triển du lịch ở 

điểm đến xây dựng sản phẩm, kế hoạch, chiến lược du lịch. 

Nguồn nhân lực du lịch: Có vai trò quyết định đến chất lượng phục vụ du lịch; 

bao gồm đội ngũ lao động trực tiếp trong ngành du lịch và cả những lao động gián tiếp 

cung cấp dịch vụ liên quan đến du lịch. 

Nhà nước: Nhà nước có vai trò quy hoạch, quản lý và xúc tiến du lịch. Vai trò này 

có thay đổi rất lớn trong cách tiếp cận và kết quả. Ở các nước phát triển, cơ quan nhà 

nước không sở hữu hoặc kiểm soát nhiều quan hệ trọng yếu trong hệ thống du lịch. 

Những tập đoàn xuyên quốc gia có sức mạnh ngày càng lớn và có phạm vi ảnh hưởng 

mở rộng ra ngoài biên giới địa lý của các nước. Tốc độ hành động và phản ứng của thành 

phần nhà nước và tốc độ phát triển du lịch hiếm khi gặp nhau dẫn đến những hoạt động 

bất thường. Chính vì vậy, cách tiếp cận đối tác (nhà nước – tư nhân) ngày càng trở nên 

phổ biến trong những năm gần đây. 

1.3.3. Lý thuyết tổ chức lãnh thổ du lịch 

Quan niệm về tổ chức lãnh thổ du lịch 

Tổ chức lãnh thổ du lịch là sự phân bố về mặt không gian của hoạt động du lịch 

căn cứ trên sự phân bố các nguồn tài nguyên du lịch (kể cả tài nguyên đang khai thác và 

tài nguyên tiềm năng), của các điều kiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ 

du lịch cùng các mối liên hệ với điều kiện phát sinh của ngành du lịch với các ngành 

khác, với các địa phương trong khu vực. Tổ chức lãnh thổ du lịch phải được dựa trên sự 

phân bố không gian KT-XH của lãnh thổ nghiên cứu và mối quan hệ về du lịch với các 

lãnh thổ lân cận, v.v. để có các kế hoạch phát triển du lịch phù hợp. 

Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch 

Thể tổng hợp lãnh thổ du lịch, theo tác giả E.A. Kotliarov (1978) là sự kết hợp 

giữa các cơ sở du lịch với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật được liên kết với nhau thông qua 

các mối liên hệ kinh tế, sản xuất, phân phối, v.v. và cùng sử dụng chung các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, KT-XH của lãnh thổ. Hệ thống lãnh thổ du lịch là hệ thống xã hội 

được tạo thành bởi các yếu tố có quan hệ đa chiều và mật thiết với nhau như nhóm khách 

du lịch; nhóm các nguồn lực du lịch (các tổng thể tự nhiên, văn hóa – lịch sử, cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật, v.v.); nhóm quản lý, điều hành và phục vụ du lịch (cán bộ nhân viên, cán 

bộ điều hành hoạt động kinh doanh du lịch, cán bộ quản lý nhà nước, v.v.). 

Vùng du lịch, theo E.A. Kotliarov (1978) là một lãnh thổ hoàn chỉnh với sự kết 

hợp các điều kiện, đối tượng và chuyên môn hóa du lịch; đó không chỉ là lãnh thổ để 

chữa bệnh, nghỉ ngơi, du lịch mà còn là bộ máy về kinh tế hành chính phức tạp; vùng 

du lịch còn bao gồm các xí nghiệp nông nghiệp, công nghiệp, vận tải, các cơ sở văn hóa; 

vùng du lịch được hình thành do phân công lao động theo lãnh thổ trong lĩnh vực dịch 
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vụ. Theo I.I. Pirochnik (1985) thì vùng du lịch là một hệ thống lãnh thổ KT-XH, một 

tập hợp các hệ thống lãnh thổ du lịch thuộc mọi cấp có liên quan với nhau và các xí 

nghiệp thuộc cơ sở hạ tầng xã hội nhằm đảm bảo cho hoạt động của hệ thống lãnh thổ 

du lịch với việc có chung chuyên môn hóa và các điều kiện KT-XH để phát triển du lịch. 

Điểm trong tổ chức lãnh thổ du lịch 

Điểm du lịch: Điểm du lịch là cấp thấp nhất trong hệ thống phân vị và có quy mô 

nhỏ về lãnh thổ, là nơi tập trung một loại tài nguyên du lịch (tự nhiên, nhân văn) hay 

một loại công trình riêng biệt phục vụ du lịch hoặc kết hợp cả hai ở quy mô nhỏ. Theo 

điểm 8, điều 4, Luật Du lịch: “Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn, phục 

vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch”. 

Trung tâm du lịch: Trung tâm du lịch là một cấp rất quan trọng trong hệ thống 

phân vị, là sự kết hợp của các điểm du lịch. Trung tâm du lịch thường có nguồn tài 

nguyên tương đối phong phú, có cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tương 

đối tốt để phục vụ khách. 

Tiểu vùng du lịch: Tiểu vùng du lịch là một tập hợp bao gồm các điểm du lịch và 

trung tâm du lịch (nếu có). Trên thực tế có thể phân biệt hai loại tiểu vùng du lịch: Tiểu 

vùng du lịch thực tế (đang hoạt động) và tiểu vùng du lịch tiềm năng (đang hình thành). 

Á vùng du lịch: Là tập hợp các tiểu vùng du lịch, các trung tâm du lịch và các điểm 

du lịch thành một thể thống nhất với mức độ tổng hợp cao hơn. Á vùng du lịch bao gồm 

cả những địa phương không có các điểm tài nguyên du lịch.  

Vùng du lịch: Là cấp cao nhất trong hệ thống phân vị, là kết hợp lãnh thổ của các 

á vùng, tiểu vùng, trung tâm và điểm du lịch có những đặc trưng riêng về số lượng và 

chất lượng. Nói đến vùng du lịch phải nói đến chuyên môn hóa các hoạt động du lịch.  

Cụm du lịch: Cụm du lịch thường được sử dụng khi nói đến nơi tập trung nhiều 

loại tài nguyên với một tập hợp các điểm du lịch trên một lãnh thổ (thường là cấp tỉnh, 

thành phố), trong đó hạt nhân là một hoặc vài điểm du lịch có giá trị thu hút khách cao 

(dưới dạng đang khai thác hoặc dưới dạng tiềm năng). 

Khu du lịch: Là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn với ưu thế về tài nguyên du lịch 

tự nhiên, được quy hoạch đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du 

lịch, đem lại hiệu quả về KT-XH và môi trường” (Điểm 7, điều 4, Luật Du lịch, 2005). 

Tuyến du lịch: Các điểm du lịch, các khu du lịch được nối với nhau tạo thành 

tuyến du lịch. Tuyến du lịch có thể là nội tỉnh, nội vùng, liên vùng, hoặc quốc tế. Theo 

điểm 9, điều 4 Luật Du lịch (2005): “Tuyến du lịch là lộ trình liên kết các khu du lịch, 

điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, gắn với các tuyến giao thông đường bộ, 

đường sắt, đường thủy, đường hàng không”. 
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Chương 2. ẨM THỰC TỘC NGƯỜI THÁI 

2.1. Đặc điểm tộc người Thái ở tỉnh Điện Biên 

Người Thái là một trong số các dân tộc có dấu ấn văn hóa đặc sắc, tiêu biểu cho 

vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. Ở Điện Biên, người Thái có dân 

số thuộc loại đông, văn hóa Thái có sự giao thoa, ảnh hưởng tới văn hóa các DTTS khác.  

Người Thái ở nước ta có nhiều tên gọi khác nhau như: Táy, Táy Thanh, Man 

Thanh, Tay Mười, Tay Mường, Hàng Tổng, Tay Dọ, Thổ, v.v. nhưng người Thái thường 

tự gọi mình là Táy. Các tên gọi khác thường là do các dân tộc khác gọi người Thái gắn 

với địa bàn cư trú như Tay Thanh, Man Thanh chỉ người Thái đen ở Mường Thanh. 

Ngôn ngữ Thái thuộc ngữ hệ Tày-Thái.  

Nguồn gốc và lịch sử người Thái ở Điện Biên cho đến nay vẫn là câu hỏi lớn đối 

với các nhà nghiên cứu dân tộc học, ngôn ngữ và văn hóa. Điều này cho thấy tính phức 

tạp về nguồn gốc của người Thái ở Điện Biên. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, người 

Thái là cư dân đã sinh sống từ rất lâu đời ở Điện Biên, họ đã di cư vào Việt Nam qua 

nhiều thời kỳ khác nhau, trong đó tổ tiên của người Thái (Người Thái cổ) đã xuất hiện 

ở Điện Biên từ rất sớm (có thể từ các thế kỷ đầu công nguyên), sau đó có nhiều đợt di 

cư muộn hơn của người Thái (chủ yếu là Thái đen) từ thế kỷ thứ VIII đến XIII. Con 

đường di cư đưa người Thái vào Việt Nam chủ yếu đến thung lũng Mường Thanh (khu 

vực TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên ngày nay), sau đó lan tỏa đi các địa phương 

khác trên địa bàn tỉnh và các tỉnh khác. 

Người Thái từ trước đến nay là cư dân thuộc loại đông nhất ở Điện Biên. Theo 

Tổng điều tra dân số (TĐTDS) và nhà ở ngày 01/4/2009, lúc đó dân tộc Thái ở Điện 

Biên có 186.270 người, chiếm 37,99% dân số toàn tỉnh; đến TĐTDS và nhà ở ngày 

01/4/2019, dân số người Thái ở Điện Biên xếp vị trí thứ hai với 213.7714 người, chiếm 

35,69% dân số toàn tỉnh, sau dân tộc Mông có dân số chiếm 38,11% dân số toàn tỉnh.  

Ở Việt Nam, dân tộc Thái được chia thành 2 ngành chính là ngành Thái đen và 

ngành Thái trắng. Nhiều học giả cho rằng sự phân chia thành hai ngành Thái trắng và 

Thái đen hiện nay là kết quả của quá trình lịch sử thiên di phức tạp, sự xáo động, giao 

thoa và ảnh hưởng giữa người Thái với các dân tộc khác dẫn tới những khác biệt tương 

đối trong phong tục tập quán, văn học, nghệ thuật dân gian, tôn giáo, v.v. Đây cũng là 

các tiêu chí để các nhà dân tộc học phân chia thành hai ngành Thái hoặc các nhóm địa 

phương khác nhau. Ngành Thái trắng chỉ phân bố ở khu vực phía Bắc của tỉnh Điện 

Biên, như ở TX. Mường Lay, huyện Nậm Pồ, huyện Tủa Chùa, v.v; ngành Thái đen là 

nhóm dân cư tương đối thuần nhất, phân bố ở hầu hết các huyện, thị xã và thành phố 

trong tỉnh, nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực cánh đồng Mường Thanh.  

Các hoạt động kinh tế truyền thống và hiện đại: Người Thái sinh sống chủ yếu ở 

các khu vực thung lũng dọc theo các sông, suối lớn, do đó hoạt động sinh kế truyền 

thống của họ là nông nghiệp gắn với lúa nước ở các thung lũng. Nền nông nghiệp lúa 
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nước của người Thái ở Điện Biên đã đạt tới trình độ thâm canh khá cao với các kỹ thuật 

“dẫn thủy nhập điền” khôn khéo, dựa vào sức nước, thế của địa hình như mương, phai, 

lái, lín. Đối với lúa, người Thái có truyền thống trồng lúa nếp. Ngày nay, họ trồng nhiều 

lúa tẻ do giống lúa này năng suất cao hơn và đảm bảo an ninh lương thực hơn so với lúa 

nếp. Ngoài lúa nước, người Thái cũng phát triển nhiều cây trồng khác như các loại rau, 

củ, quả, vừa phục vụ chăn nuôi, vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho gia đình; các loại 

cây này thường trồng trong vườn nhà, đất ven suối hoặc trồng xen gối vụ trên nương. 

Ngoài làm ruộng, người Thái cũng trồng trọt trên nương, đặc biệt là nhóm Thái trắng ở 

các huyện vùng cao như Nậm Pồ; trong kỹ thuật canh tác nương, họ đã kết hợp nhiều 

loại kỹ thuật khác nhau như nương cày, nương cuốc, nương đốt phát. Hoạt động chăn 

nuôi của người Thái tương đối đa dạng, họ chăn nuôi nhiều loại gia súc, gia cầm khác 

nhau như trâu, bò, lợn, gà, vịt và cá. Trước đây, chăn nuôi chủ yếu tự cung, tự cấp, chủ 

yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, lễ, tết. Ngày nay, người Thái chăn nuôi ngoài 

mục đích phục vụ các dịp lễ, tết, họ còn xem chăn nuôi như một hoạt động sinh kế để 

cải thiện kinh tế gia đình và làm giàu. Từ việc mọi nhà đều nuôi cá ao cạnh nhà, người 

Thái trắng ở TX. Mường Lay còn nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện.  

Săn bắt, hái lượm là một hoạt động sinh kế truyền thống của người Thái. Trước 

đây, khi rừng còn nhiều, hoạt động săn bắt và hái lượm chiếm một vị trí quan trọng trong 

hoạt động sinh kế của người Thái, cung cấp nguồn dinh dưỡng cho con người, bổ sung 

cho hoạt động trồng trọt và chăn nuôi, phục vụ chính cho nhu cầu ăn của gia đình. Người 

Thái săn bắn, hái lượm nhiều sản phẩm khác nhau, từ các loài động vật trên cạn (hươu, 

nai, hổ, lợn rừng), các động vật dưới nước (cá, tôm), các loài lưỡng cư (ếch, nhái), các 

loài chim, côn trùng (sâu, kiến, mối, ong), v.v., các loại thực vật như nấm, rau rừng, rêu 

suối, các loại gia vị (mắc khén). Ngày nay, các hoạt động săn bắt, hái lượm đã thu hẹp 

lại rất nhiều, chỉ còn lại các hoạt động hái lượm một số loại thực vật, động vật và côn 

trùng nhỏ. Nếu như, các hoạt động khai thác rừng trước đây chủ yếu đáp ứng nhu cầu 

ăn uống của gia đình, thì ngày nay còn phục vụ mục đích kinh tế, nhất là các loại sản 

phẩm có giá trị kinh tế cao như nấm rừng, mật ong, mắc khén, các cây dược liệu, rau 

dớn, rêu suối, v.v. Tuy vậy, sản lượng hái lượm không lớn, các sản phẩm này không còn 

nhiều do rừng tự nhiên bị suy giảm kéo theo đa dạng sinh học giảm, trong khi người thì 

nhiều lên và việc khai thác các sản phẩm rừng thiếu sự bảo tồn. 

Thủ công mỹ nghệ, đan lát, nghề dệt là hoạt động phổ biến, mang đặc trưng của 

người Thái. Đặc biệt, dệt thổ cẩm đã trở thành sản phẩm nổi tiếng của người Thái, có 

giá trị kinh tế, hấp dẫn đối với khách du lịch. Tuy vậy, hoạt động thủ công mỹ nghệ, đan 

lát, nghề dệt của người Thái đã thu hẹp đáng kể trước tác động của các sản phẩm may 

mặc hiện đại và các đồ dùng sinh hoạt được sản xuất công nghiệp. Nhiều gia đình người 

Thái ở Điện Biên đã không còn đan lát, dệt vải, thay vào đó họ mua các sản phẩm công 

nghiệp bán trong các chợ, siêu thị. 

Hoạt động phi nông nghiệp đang khá phát triển trong cộng đồng người Thái ở 

Điện Biên. Nhờ sự phát triển giao thông, giáo dục - đào tạo và các ngành kinh tế của 
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Nhà nước, người Thái đã tham gia các dịch vụ du lịch, làm thuê, buôn bán, làm công 

chức, viên chức nhà nước. Đặc điểm nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế của người 

Thái ở Điện Biên hiện nay là quá trình thay đổi cơ cấu thu nhập theo hướng thương mại 

hóa các sản phẩm văn hóa mang đặc trưng dân tộc như trang phục, ẩm thực, nhà cửa. 

Đặc biệt, ẩm thực đặc trưng của người Thái như cơm lam, xôi, các món thịt nướng, cá 

nướng, thịt trâu hun khói, v.v. đã trở thành món ăn phổ biến trong thực đơn của các nhà 

hàng, khách sạn ở Điện Biên, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người Thái thông qua 

các chuỗi cung ứng nông sản cho du lịch. Ngày nay, nhiều người Thái là chủ nhân của 

các nhà hàng ẩm thực lớn ở Điện Biên, phục vụ các món ăn của người Thái cho khách 

du lịch trong và ngoài nước đến Điện Biên. Nhiều bản người Thái cũng bắt đầu chuyển 

sang phát triển DLCĐ và cung cấp ẩm thực phục vụ du khách có nhu cầu. Xu hướng 

phát triển kinh tế của Điện Biên và cả nước trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước kéo theo nhu cầu lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, nên ngày càng 

có nhiều người Thái được học hành cao, đồng nghĩa cũng có nhiều người Thái thoát ly 

khỏi đồng ruộng, làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, công ty ở Điện Biên và các 

tỉnh khác. Chính vì vậy, mạng lưới xã hội của họ đã mở rộng, vượt ra khỏi phạm vi làng, 

bản, tỉnh, mang tính vùng miền và quốc tế. Đây cũng là xu hướng tất yếu trong quá trình 

phát triển của các dân tộc trên thế giới và là xu hướng phổ biến trong quá trình phát triển 

tộc người ở Việt Nam hiện nay. 

Cùng với xu hướng phát triển kinh tế, biến đổi về chính trị - xã hội, tập quán xã 

hội, tập quán dân gian của người Thái có nhiều thay đổi đáng kể. Xã hội truyền thống 

người Thái là một thiết chế xã hội tự quản với đơn vị cơ bản là Bản Mường, đứng đầu 

bản là Tạo Bản, trên bản là Tạo Luông (người đứng ra cai quản một số bản). Trong bản 

thường có nhiều dòng họ khác nhau; mỗi dòng họ, ngoài tên gọi còn có những nét văn 

hóa riêng như tục làm nhà, kiêng kỵ trong đời sống, đặc biệt là kiêng kỵ liên quan tới 

ẩm thực như họ Lò kiêng không ăn thịt chim Táng Lò, họ Quàng kiêng ăn con hổ, v.v. 

Bản Mường của người Thái thường được lập ở chân núi, đồi, xung quanh các thung 

lũng, cánh đồng, do đó gia đình người Thái là nơi lưu giữ, bảo tồn gần như nguyên vẹn 

các giá trị ẩm thực truyền thống của dân tộc Thái. Mặc dù trải qua nhiều thay đổi lớn về 

KT-XH, nhưng gia đình người Thái vẫn đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như 

chức năng kinh tế, xã hội, văn hóa, đặc biệt là VHAT. Trong khi các lễ hội mang tính 

cộng đồng bản, mường, như lễ hội cầu mưa, v.v. đã dần thu hẹp hoặc ít được tổ chức, 

thì một số lễ hội của người Thái đã và đang vượt ra ngoài khuôn khổ lễ hội cộng đồng, 

trở thành hoạt động văn hóa thu hút nhiều tộc người khác tham gia, trở thành sản phẩm 

văn hóa để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan như lễ hội Hoa 

ban, lễ hội Xên bản, lễ hội Kim pang then (người Thái trắng), lễ hội Hạn khuống (người 

Thái đen), lễ hội Xíp xí (người Thái trắng), lễ hội Xòe chiêng, v.v. 
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2.2. Ẩm thực dân tộc Thái ở tỉnh Điện Biên 

2.2.1. Ẩm thực trong các nghi lễ  

Mâm cơm trong ngày cưới, ngày hỏi (pan khảu sú phùa mia): Khi tổ chức đám 

cưới, người Thái thường mổ một con trâu (có thể mổ thêm một con lợn nếu lượng thịt 

trâu không đủ), kết hợp mổ gà hoặc ngan, hoặc cá để tăng phần phong phú cho mâm 

cơm. Cũng có gia đình mổ bò thay trâu, nhưng tỉ lệ mổ bò ít hơn nhiều so với mổ trâu. 

Do đó, mâm cơm trong đám cưới của người Thái thường có các món chế biến từ thịt 

trâu, thịt lợn, gà, ngan, giò lụa (người Thái tự mổ lợn và tự xay, hoặc đặt từ người chuyên 

làm giò chả), v.v. Một số mô hình mâm cơm cưới gồm có các món ăn, uống sau: 

- Mô hình 1, ít nhất có 12 món ăn gồm: Thịt trâu luộc chấm chéo pịa; thịt trâu xiên 

nướng; thịt trâu xào tỏi; nội tạng trâu, hoặc thịt lẫn gân hấp nhừ mềm, thái chấm chéo 

tỏi, giã thêm rau mùi và các gia vị; thịt lợn băm, trộn gia vị gói lá nướng; thịt gà luộc 

chấm chéo gan gà giã nhuyễn với lá chanh và gia vị; lòng gà xào với măng chua; rau đồ 

đa nguyên liệu trộn gia vị; canh tiết trâu với măng khô, miến, mộc nhĩ; xôi trắng và xôi 

tím; rượu trắng; hoa quả tráng miệng (thường là dưa hấu, hoặc quýt). 

- Mô hình 2, ít nhất có 12 món ăn gồm: Thịt trâu luộc chấm chéo pịa; thịt trâu làm 

lạp thịt tái; nội tạng trâu xiên nướng; thịt ngan luộc; cá nướng; thịt lợn hun khói; măng 

đắng trộn gia vị cùng rau bò khai, rau gai; lòng ngan xào rau thập cẩm; canh xương lợn 

nấu bí xanh; xôi trắng; rượu; hoa quả tráng miệng (thường là dưa hấu, hoặc quýt). 

- Mô hình 3, ít nhất có 11 món ăn gồm: Thịt bò luộc chấm chéo ớt, gừng và chéo 

pịa; thịt bò xào gừng; thịt bò xiên nướng; thịt lẫn gân nấu nhừ với măng khô, miến; giò 

lụa; cá sấy; rau cải ngồng trộn gia vị; canh tiết bò với khoai sọ; xôi trắng, có thể có cả 

xôi tím; rượu trắng; hoa quả tráng miệng (thường là dưa hấu, hoặc quýt). 

Nói chung, các mô hình nêu trên chỉ mang tính tương đối, không có quy định cụ 

thể, có thể điều chỉnh tùy theo sở thích của gia chủ mà chế biến, để hạn chế sự lặp lại so 

với đám cưới liền kề trước đó trong bản. Tuy vậy, nhất thiết phải có các món thịt trâu 

(hoặc hãn hữu là thịt bò), món cá nướng/ sấy, rượu, xôi. 

Mâm cơm mừng nhà mới (pan khảu cìn mâng hươn máư): Khi người Thái tổ chức 

lễ lên nhà mới, ẩm thực trong mỗi công việc cụ thể có khác nhau, nhất là đồ dâng cúng: 

Uống rượu lên nhà mới (cìn lảu khửn hươn máư): Trong ngày tổ chức lễ lên nhà 

mới, các gia đình trong bản và anh em ở bản khác sẽ đến tham dự thủ tục lên nhà mới 

cùng gia chủ. Những người đến tham dự sẽ mang gạo, rượu đến mừng cho gia đình gia 

chủ. Khách đến nhà, vừa bước qua cửa, đại diện của gia chủ sẽ rót hai chén rượu để mời 

khách uống, nhưng đứng uống và chỉ uống rượu suông. Khách nào cũng vui vẻ đón 

nhận, vừa cầm chén rượu vừa chúc cho gia chủ làm ăn phát đạt và ngôi nhà vững bền. 

Tuy nhiên, không bắt buộc đôi bên phải uống cạn chén, uống được bao nhiêu thì uống, 

có người chỉ nhấp môi với ý nghĩa là để cảm ơn khách đã thành tâm mang quà đến tặng 

cho gia chủ.   
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Cúng các vị thần cây cỏ, sông núi ở giữa nhà (tam sơ phì mạy tók khók tà càng 

hươn): Lễ cúng tiến hành tại giữa nhà, mâm cúng bày giữa lòng nhà để cúng các vị thần 

linh như thần trời, đất, sông, suối, cỏ cây, cầu mong các vị thần phù hộ độ trì cho gia 

chủ sống trong ngôi nhà mới luôn an lành, mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, ngôi nhà bền 

vững. Lễ vật dâng cúng gồm hai con gà (một trống, một mái), rượu, xôi, hoa quả, kẹo 

bánh, trầu cau. Cúng xong, lễ vật dâng cúng đem chế biến, hoặc sử dụng như món ăn 

bình thường, hai con gà được gia chủ chế biến đưa vào mâm cơm ăn mừng nhà mới. 

Cúng mời tổ tiên lên nhà mới trú ngụ (tam phì hươn chơ khửn hươn máư): Lễ 

cúng tiến hành tại gian thờ tổ tiên, để mời tổ tiên lên trú ngụ trong ngôi nhà mới, phù hộ 

độ trì cho con cháu sống trong ngôi nhà mới luôn an lành, mạnh khỏe, sinh sôi đầy nhà, 

làm ăn phát đạt, ngôi nhà bền vững. Lễ vật dâng cúng gồm: Một con lợn (to hay nhỏ 

phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia chủ), dùng chế biến các món: Luộc, tiết canh, 

lạp chín, lạp tươi sống, trộn lá chua, trộn măng chua phơi khô, sườn nướng, ruột non 

nướng; rượu; xôi; cá nướng; trầu cau; hoa quả; kẹo, bánh. Cúng xong, các anh em, con 

cháu họ gần, họ xa thực hiện thủ tục "kẹn tạy" tức là thụ lễ ngay tại mâm cúng để cho tổ 

tiên nhận mặt và chứng giám tình đoàn kết trong dòng họ của mình. Họ ăn một ít thức 

ăn, uống vài ba lượt rượu rồi mới đi tham dự mâm cỗ tập thể. Lễ vật dâng cúng xong, 

để lại tại bàn thờ cái thủ và bốn chân lợn, phần còn lại gia chủ đem chế biến vào mâm 

cơm liên hoan nhà mới.   

Ăn mừng nhà mới (cìn mâng hươn máư): Bữa cơm ăn mừng nhà mới, theo quan 

niệm của người Thái có hai ý nghĩa, một là cảm ơn cộng đồng đã giúp đỡ gia chủ trong 

suốt quá trình làm nhà và lại có quà đến chúc mừng gia chủ lên nhà mới; hai là tổ chức 

ăn uống, múa hát để mừng ngôi nhà mới, cũng để cả cộng đồng được nghỉ ngơi, vui chơi 

thỏa thích. Mâm cơm mừng nhà mới thường có các mô hình dưới đây:  

- Mô hình một, ít nhất có 9 món gồm: Thịt trâu luộc chấm chéo pịa; Thịt gà luộc; 

Cá nướng; Thịt lợn luộc; Măng đắng trộn gia vị cùng rau bò khai, rau gai; Canh xương 

lợn với bí xanh; Xôi trắng; Rượu; Hoa, quả tráng miệng (thường là dưa hấu, hoặc quýt). 

- Mô hình hai, ít nhất có 10 món gồm: Thịt trâu luộc chấm chéo pịa; Nội tạng trâu 

xiên nướng; Thịt gà luộc; Thịt lợn luộc trộn lá chua; Cá nướng; Rau cải ngồng trộn; 

Canh măng khô; Xôi trắng; Rượu; Hoa, quả tráng miệng (thường là dưa hấu, hoặc quýt). 

- Mô hình ba, ít nhất có 12 món gồm: Thịt lợn luộc; Sườn lợn rang; Lòng lợn xào 

măng chua; Thịt gà luộc; Giò lụa; Thịt trâu luộc chấm pịa; Đỗ leo xào lòng gà; Canh 

nước luộc lợn, tiết lợn với bí xanh; Xôi trắng; Xôi tím; Rượu; Hoa, quả tráng miệng 

(thường là dưa hấu, hoặc quýt). 

Vào ngày hôm sau ngày lên nhà mới, gia chủ tổ chức bữa ăn tổng kết (cìn ngai 

hùa). Trong bữa cơm này, khách tham dự chủ yếu là anh em, họ hàng và bạn bè thân 

thích, số lượng ít hơn nhiều so với bữa cơm ăn mừng nhà mới hôm trước. Gia chủ mang 

thủ lợn và bốn chân lợn để dành từ hôm trước ra chế biến, bày thành mâm cỗ, nên mới 

gọi là cìn ngai hùa, nghĩa là ăn đầu lợn thờ cúng vào bữa trưa hôm sau. Ngoài ra, gia 
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chủ còn tận dụng hết các sản phẩm hôm qua chưa chế biến như chân trâu, đầu trâu, nội 

tạng trâu (nếu mổ trâu) để làm các món ăn trong bữa cơm tổng kết; đồng thời cũng tận 

dụng các thức ăn thừa trong ngày hôm trước mang ra chế biến lại để sử dụng, hoặc đi 

mua thêm thức ăn ở ngoài chợ về bổ sung. Mâm cơm tổng kết thường theo 2 mô hình 

liên quan tới việc gia chủ có mổ trâu hay không mổ trâu.  

- Mô hình một (mổ trâu), ít nhất có 9 món gồm: Thịt thủ lợn, chân lợn luộc trộn 

lá chua; Thịt thủ trâu luộc mềm chấm chéo pịa; Canh da, chân trâu nấu với lá vón vén; 

Canh thừa từ hôm trước nấu lại; Thịt trâu luộc, thịt trâu xào thừa từ hôm trước xào lại; 

Lưỡi trâu trộn óc trâu, hoặc lưỡi lợn trộn óc lợn; Rượu; Xôi trắng; Hoa, quả tráng miệng 

(tuỳ theo có sẵn loại nào thì ăn loại đó). 

- Mô hình hai (không mổ trâu), ít nhất có 8 món: Thịt thủ lợn, chân lợn luộc chấm 

chéo rau mùi; lưỡi lợn trộn óc (mua óc ngoài chợ về bổ sung); thịt lợn thừa từ hôm trước 

rang củ sả, gừng; canh còn từ hôm trước nấu lại; thịt gà từ hôm trước rang mỡ, gừng; 

rượu; xôi trắng; hoa, quả tráng miệng (tuỳ theo có sẵn loại nào thì ăn loại đó). 

Mâm cơm mổ lợn cúng sửa vía (pan khảu khả mù pành khuồn): Người Thái 

thường cúng sửa vía bằng lợn trong các trường hợp: Người chủ nhà làm ăn không may 

mắn, trồng trọt hoặc chăn nuôi hay bị thất thu; người chuẩn bị đi xa nhà lâu ngày, như 

đi lính, đi phu, đi học đại học, đi xuất khẩu lao động, v.v.; người chồng có vợ ngoại tình 

và bị bắt; người vừa trải qua một tai nạn nguy hiểm như ngã cây, ngã nước, ngã sàn, ngã 

xe máy, chặt cây bị cây đè, đi săn bị thú dữ tấn công; người vừa trải qua một trận ốm 

nặng, nhưng đã chữa khỏi, v.v. và còn nhiều lý do khác nữa. Lễ vật dâng cúng là một 

con lợn (to hay nhỏ tùy theo điều kiện của gia chủ), ít nhất 15kg trở lên. Con lợn đem 

mổ thịt, chế biến thành các món: Thịt luộc, thịt luộc trộn lá chua, lòng lợn trộn măng 

chua khô, sườn lợn nướng, lòng non lợn nướng. Trong mâm cúng còn có xôi, rượu, nước 

canh, hoa quả, kẹo bánh, đũa, thìa, muối, ớt, tỏi củ, trầu cau. Đem mâm cúng bày phía 

chân giường ngủ của người được cúng. Các thành viên trong gia đình, anh em họ hàng, 

hàng xóm láng giềng được mời đến dự sẽ cùng nhau nâng mâm cúng lên rồi hạ xuống 

trước mặt người được cúng, dịch mâm về phía người được cúng một ít so với lúc ban 

đầu, bỏ tiền vào một cái đĩa đặt sẵn trong mâm, với ý nghĩa là giao cả mâm lợn cho hồn 

vía người được cúng, chúc cho người đó an lành, mạnh khỏe. Sau đó thầy mo sẽ khấn 

cúng kéo dài khoảng một giờ. Những người đến dự ngồi quanh mâm cúng để nghe lời 

khấn, thỉnh thoảng lại cùng nhau uống một chén rượu, gắp ăn một miếng thịt với ý nghĩa 

để hồn vía của họ cùng hồn vía của người được cúng cùng nhau ăn thịt, uống rượu, đoàn 

kết níu giữ hồn vía của người được cúng ở lại với người thân, gia đình, không bỏ đi lang 

thang. Khi thầy mo cúng xong, các thành viên của gia đình và khách được mời đến dự 

lại cùng nhau uống một lượt rượu, ăn thịt, ăn xôi, cầu mong cho người được cúng an 

lành, khỏe mạnh, làm ăn may mắn, đi đúng đường đúng lối. Tất cả lễ vật cúng xong 

được mang đi chế biến lại để sử dụng như thức ăn bình thường. Nếu gia chủ mổ lợn, họ 

thường tổ chức nấu nướng để mời những người đến dự ăn uống. Mâm cơm trong ngày 

lễ này dùng lễ vật dâng cúng để chế thành các món ăn và tuân theo các mô hình sau: 
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- Mô hình một (chung cho hầu hết các trường hợp), ít nhất có 11 món gồm: Thịt 

lợn luộc chấm chéo rau mùi; Thịt lợn trộn lá chua; Sườn lợn nướng; Lòng lợn xào măng 

chua; Cá nướng; Thịt gà luộc; Rau cải đồ trộn gia vị; Canh nước luộc thịt với bí xanh; 

Rượu trắng; Xôi trắng; Hoa quả tráng miệng, v.v. 

- Mô hình hai (cúng cho người chuẩn bị xa nhà, số lượng món ăn thường phong 

phú hơn), ít nhất có 12 món gồm: Thịt lợn luộc chấm chéo rau mùi; Thịt lợn dính xương 

sườn chặt miếng trộn lá chua; Lòng lợn xào măng chua; Cá sấy khô; Gỏi cá; Thịt trâu 

luộc chấm chéo pịa; Thịt ngan nướng; Rau rừng trộn gia vị; Canh nước luộc thịt với 

măng, miến; Rượu trắng; Xôi tím; Hoa quả tráng miệng, v.v. Sinh hoạt ẩm thực trong 

ngày này không phải kiệng kỵ gì, vui vẻ như một bữa liên hoan. 

Ẩm thực trong lễ cúng cơm mới (pạt tông khảu máư): Lễ cúng cơm mới mỗi năm 

tổ chức cúng một lần vào dịp thu hoạch xong vụ hè thu, khoảng tháng 11-12 dương lịch, 

với ý nghĩa dâng các sản phẩm, sản vật của con cháu làm ra lên để tổ tiên thụ hưởng, 

đồng thời cầu khấn tổ tiên phù hộ cho con cháu an lành, mạnh khỏe, sang vụ mới làm 

ăn phát đạt, đây cũng là dịp anh em họ hàng gặp mặt, sinh hoạt vui vẻ. Vật lễ để dâng 

cúng tổ tiên trong lễ cúng cơm mới rất phong phú, được gia chủ chuẩn bị trước cả tháng 

trời gồm nhiều nhóm thức ăn: 

+ Nhóm chế biến từ gạo gồm: Xôi trắng; xôi cốm; cốm xanh; xôi tím; xôi xanh 

(xôi nấu từ gạo ngâm lá cây măng ngọt); xôi đen (xôi nấu từ gạo ngâm than cây núc 

nác); xôi vàng (xôi trộn nó náy); bánh chưng; cơm lam. 

- Nhóm thịt, cá có loại tươi sống và loại làm sẵn dự trữ. Nhóm thịt, cá tươi (nhà 

có điều kiện thì mổ lợn, không thì mổ gà, vịt, ngan) gồm: Gà luộc (cáy tổm); Vịt luộc 

(pết tổm); Thịt lợn gói lá nướng (nhứa mù pỉnh păn tòng); Cá nướng gập (pà pỉnh tộp); 

Thịt lợn lạp chín (nhứa mù dệt lạp súc); Tiết canh vịt, tiết canh gà, tiết canh lợn (hắm 

pết, hắm cáy, lượt mù). Nhóm thịt, cá dự trữ gồm: Thịt sấy khô (nhứa dảng); Cá sấy khô 

(pà dảng); Thịt chim, thịt sóc sấy khô (nhứa nộc, nhứa họ dảng); Thịt ủ cay mặn (nhứa 

mẳm); Cá ủ cay mặn (pà mẳm); Thịt ủ chua (nhứa sổm); Cá ủ chua (pà sổm). 

- Nhóm rau, củ, quả gồm: Mầm non cây mây (nhọt khóa) đồ chín giã với rau thơm, 

gia vị, hoặc ngồng cải non đồ chín trộn với gia vị; Các loại củ đồ chín như củ sắn (măn 

cò), củ từ (măn ỏn), củ khoai sọ (măn phứa), củ khoai lang (măn ngồ), củ dong riềng 

(măn khô), củ dong trắng (măn tòng chình); Các loại quả tươi như cam (mák kiểng), 

quýt (mák nghe); chuối (mák cuổi), đu đủ (mák hống), bưởi (mák pục), dưa bở (mák 

tành lai), mía (ỏi). 

- Nhóm đồ uống gồm: Rượu trắng; Bia và nước ngọt (gần đây mới có). 

Nói chung, gia chủ càng có nhiều thức cúng càng tốt, người Thái quan niệm con 

cháu ăn uống món gì thì tổ tiên cũng muốn thụ hưởng món đó. Trước đây, thú rừng còn 

nhiều, người ta còn cố gắng kiếm các loại thịt nai, hoãng, lợn rừng, con nhím, con hon, 

v.v. đem về sấy khô và ủ men để dâng cúng trong ngày cúng cơm mới. Lễ vật cúng xong 

được gia chủ đem ra hết để mời họ hàng ăn uống, thưởng thức. 
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Mâm cơm trong ngày lễ cúng cơm mới (pan khảu cìn chơ pạt tông khảu máư): 

Trong ngày lễ này, gia chủ luôn mời anh em họ hàng, làng xóm láng giềng đến dự và ăn 

uống. Những người đến dự thường mang một ít rượu đến làm quà cho gia chủ (ngày nay 

có thêm bia và nước ngọt). Gia chủ phải chế biến đủ thức ăn cho số người đến dự. Tùy 

theo điều kiện kinh tế của gia chủ và số lượng người thân của gia chủ, chí ít cũng phải 

có bốn mâm ăn uống trở lên. Thức ăn trong ngày lễ này gồm toàn bộ lễ vật dâng cúng, 

mọi người ăn uống rất vui vẻ, có thể vừa ăn uống vừa hát hò chúc mừng gia chủ.  

Mâm cơm cúng dịp tang lễ (pan khảu hươn hại): Khi gia đình người Thái có tang, 

theo tập quán, thường có nhiều lễ cúng diễn ra, ví dụ cúng của tang chủ, cúng của con 

cháu người chết, cúng trước khi nhập quan, cúng sau khi nhập quan, cúng khi thi hài 

còn ở trong nhà, cúng khi đưa thi hài đi chôn cất. Mỗi lễ cúng đều có sự giống nhau và 

khác nhau theo quy định của luật tục Thái. Hầu hết các đồ dâng cúng đều được tái sử 

dụng, chế biến thành món ăn cho mọi người ăn uống. Khi có người chết, cộng đồng 

người Thái sẽ đến túc trực, chia sẻ nỗi buồn, giúp đỡ tang gia làm các công việc liên 

quan đến tang lễ. Vì thế, trong khoảng thời gian còn quàn thi hài tại nhà, số người ăn 

cơm cùng với tang chủ là khá đông, bữa nào cũng trên chục mâm. Gia tang nào có nhiều 

anh em, họ hàng, bạn bè làm ăn buôn bán, có mối quan hệ xã hội rộng thì bữa ăn nào 

cũng trên hai chục mâm trở lên. 

Mâm cơm cúng của tang chủ trước khi nhập quan (àu phì khảu đông): Trước khi 

đưa thi hài vào trong quan tài (nhập quan), tang chủ mổ một con lợn (to hoặc nhỏ tùy 

thuộc điều kiện kinh tế của gia đình, nhưng thường từ 40kg trở lên), xẻ, cắt thành các 

phần đầu, đuôi, đùi gắn chân, xương sống cắt thành 3 khúc, 6 miếng, sườn dính cả thịt; 

nội tạng làm sạch. Đem luộc chín toàn bộ thịt và xương, rồi bày lên một cái mâm gỗ có 

lót lá chuối, xếp đầy đủ các bộ phận thành hình con lợn nằm úp, mặt con lợn quay về 

phía thi hài. Trong mâm cúng còn có: Một cốc rượu đầy, một bát xôi, một bát canh (nước 

luộc thịt lợn), một bát con, một thìa, một đôi đũa, hoa quả, kẹo bánh. Khi mâm cúng bày 

xong, ông mo sẽ khấn báo linh hồn người chết về thụ hưởng đồ cúng và để biết là con 

cháu sẽ đưa thi hài vào áo quan. Khi làm xong thủ tục nhập quan, đồ ăn, đồ uống làm lễ 

vật dâng cúng được mang đi chế biến để sử dụng bình thường. 

Mâm cơm cúng của các con, cháu người chết (pan ngai khòng lụ, làn chảu phì): 

Sau khi nhập quan xong, gia đình các con, cháu thân thích, con cháu họ (cách nhau ba, 

bốn đời) sẽ lần lượt thay nhau dâng cơm cúng linh hồn người chết, cúng xong thì dọn 

đi, để gia đình khác vào tiếp. Mâm cơm cúng của con cháu thường có: Một con gà luộc 

(trống hay mái đều được), một nắm xôi, một chén rượu, một đĩa rau trộn với muối, một 

bát nước luộc gà. Bày xong mâm cúng, con cháu sẽ khấn mời linh hồn người chết về 

thụ hưởng và phù hộ độ trì cho con cháu an lành, mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Lễ vật 

dâng cúng xong được mang đi chế biến và sử dụng như thức ăn bình thường. 

Mâm cơm cúng trong các bữa trưa, bữa tối khi thi hài còn quàn trong nhà (tánh 

pan khảu lanh ngai hảư chảu phì cìn chơ hê àu pày pá): Mỗi bữa trưa và bữa tối, các 

cặp vợ chồng là con cái của người chết nhưng đã ra ở riêng sẽ lần lượt mang một con 
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lợn đến mổ thịt, rồi luộc chín, bày mâm cúng cho linh hồn người chết thụ hưởng. Cách 

chế biến món ăn cũng giống như làm mâm cúng khi nhập quan. Dâng cúng xong, lễ vật 

được mang đi chế biến lại và sử dụng ăn bình thường. 

Mâm cơm cúng vào bữa trưa của ngày mang thi hài đi chôn (tánh pan ngai luồng 

hảư chảu phì cìn mự chi àu pày pá): Vào ngày cuối cùng của tang lễ, đưa thi hài đi chôn 

cất, tang chủ sẽ mổ một con trâu, với quan niệm là hiến tặng con trâu cho linh hồn người 

chết mang đi chăn ở trên “mường ma, mường đẳm”, mường của các linh hồn. Đồng thời, 

mổ trâu là để lấy thịt chế biến thức ăn phục vụ dân bản đến phúng viếng và giúp việc 

cho gia tang. Khi mổ trâu, ông mo hướng dẫn người giúp việc trích lấy một ít thịt nạc, 

một ít da trâu, một ít tiết trâu, đầu một khúc xương đòn, nội tạng trâu mỗi thứ một ít để 

chế biến thành các món: Thịt trâu xiên nướng, thịt trâu luộc, xương trâu nấu canh, tiết 

trâu luộc, nội tạng trâu luộc, thịt trâu xào, lạp thịt trâu (nộm thịt tươi với da trâu đốt chín, 

cùng với rau thơm, gia vị). Đến bữa trưa, bày tất cả các món này vào trong những bát 

con, mỗi món đựng gần đầy một bát, đem bày lên mâm cúng cùng với chén rượu, bát 

xôi, hoa quả, kẹo bánh. Mâm cúng đặt ở phía chân của quan tài, ông mo sẽ khấn mời 

linh hồn người chết về thụ hưởng. Các lễ vật cúng này không sử dụng ăn uống, mà mang 

ra nghĩa địa, đặt vào trong nhà mồ. 

Mâm cơm đãi cộng đồng đến phúng viếng, tiễn biệt người chết (pan khảu hảư tay 

bản, ải nọng ma khửn lông cìn ngai chák phì): Bữa cơm trưa ngày đưa thi hài ra nghĩa 

địa là bữa cơm có đông người tham dự nhất (ít nhất có từ 40 mâm trở lên, những gia 

tang có quan hệ rộng có thể tới 70-80 mâm), vì người Thái quan niệm đây là bữa cơm 

tiễn biệt lần cuối của cộng đồng thể hiện sự tiếc thương với người đã khuất, sự gắn kết 

của các thành viên trong cộng đồng đối với gia tang. Đồng thời, cũng là bữa cơm gia 

tang cảm ơn cộng đồng đã đến chia buồn, phúng viếng, giúp đỡ, túc trực cùng gia tang. 

Nguyên liệu chế biến các món ăn trong bữa cơm trưa này chủ yếu là thịt con trâu hiến 

sinh cho linh hồn người chết, cộng thêm với rau, quả mua ở ngoài chợ hoặc có sẵn trong 

gia đình gia tang. Mâm cơm đãi cộng đồng có ít nhất 8 món là: Món thịt trâu luộc chấm 

chéo pịa, món thịt trâu xào, món nội tạng trâu luộc, món lạp thịt chín, món rau quả luộc 

hoặc xào, món canh tiết trâu với bí, xôi và đồ uống không thể thiếu rượu. 

Mâm cơm trong ngày tết (pan khảu cuồng mự cìn chiềng): Vào dịp tết dân tộc, 

mỗi gia đình người Thái đều làm mâm cơm cúng tổ tiên (pan sơ chiềng), nhưng đồ dâng 

cúng không giống nhau, phụ thuộc vào dòng họ. Đối với các họ bình thường như: Họ 

Lò nhỏ (Lo nọi), họ Tòng, họ Vì, họ Quàng, họ Cà, họ Lù, họ Lường, v.v., mâm cơm 

cúng trong ngày tết có thể là một con lợn choai, cắt xẻ ra thành từng phần, luộc chín; 

kèm với các món khác như cá nướng, thịt sấy khô, cá sấy khô, hoa, quả, kẹo, bánh, rượu, 

bia, chè thuốc, chuối, mía. Cũng có gia đình không có điều kiện mổ lợn, thì chỉ mổ một 

con gà trống kèm với các món cá nướng, cá sấy khô, thịt sấy khô, hoa, quả, kẹo, bánh, 

rượu, bia, chè, thuốc, chuối, mía. Các họ nêu trên không nhất thiết phải cúng lợn, năm 

nào có điều kiện thì mổ lợn cúng, nhưng không có lợn thì phải có gà và không thể thiếu 

món cá nướng, cá sấy khô, thịt sấy khô. Cúng xong, lễ vật được chế biến để sử dụng ăn 
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uống bình thường. Đối với các họ Lò lớn, họ Cầm, họ Bạc (Lo luồng, Lo căm, Lo ngơn): 

Để làm mâm cơm cúng trong ngày tết, các họ này nhất thiết phải mổ một con lợn, kiêng 

không mổ gà. Con lợn đem cắt xẻ thành nhiều phần, sau khi luộc chín được sắp đặt gần 

giống như nguyên hình trên mâm cúng. Ngoài ra, còn có cá sấy khô, thịt sấy khô, cá 

nướng, rượu, bia, chè, thuốc, hoa, quả, kẹo, bánh, chuối, mía. Theo quan niệm của người 

Thái, linh hồn của thành viên trong các họ này là thế lực "quan chức" trên mường linh 

hồn, làm "tạo phìa" cai quản các linh hồn của các họ khác, nên sẽ có nhiều linh hồn đến 

thụ hưởng, nếu mổ gà sẽ "không sang trọng" và không đủ thức ăn cho các linh hồn thụ 

hưởng. Cúng xong, các lễ vật dâng cúng được chế biến, sử dụng ăn uống bình thường. 

Mâm cơm trong ngày tết (pan khảu cìn chiềng): Các món ăn trong mâm cơm ngày 

tết của gia đình người Thái thường chế biến từ các lễ vật đã dâng cúng tổ tiên xong, bao 

gồm không ít hơn 15 món ăn, đồ uống như: Thịt gà luộc, thịt trâu hoặc thịt lợn sấy khô, 

cá sấy khô, cá nướng, giò lụa, dưa cải chua, thịt trâu nướng, rau sống, rượu, bia, nước 

ngọt, bánh chưng (bánh gù), canh miến măng khô với nước luộc thịt, gỏi cá, v.v. Trong 

ngày tết, có nhiều người đến thăm hỏi, chúc tết mà không hẹn trước, nên gia chủ thường 

chuẩn bị các đồ ăn sẵn để đón tiếp. Nếu có một, hai người đến sau thì sẽ được mời nhập 

vào mâm cơm đang ăn, rồi thêm thức ăn vào. Nếu có bốn, năm người đến sau, chủ nhà 

sẽ bày thêm mâm mới để không bị ngồi chật. Trong ngày tết, người Thái thường tổ chức 

ăn uống kết hợp với hát dân ca Thái. 

2.2.2. Các món ăn, đồ uống 

Các món lương thực: 

Lương thực là một trong những thực phẩm tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật chứa 

hàm lượng lớn tinh bột (carbohydrate), v.v. mà con người ăn hay uống nhằm cung cấp 

các chất dinh dưỡng cho cơ thể; ngoài ra còn có các chất khoáng, chất vi lượng (calcium, 

phosphorus, sắt, kém, v.v.), các vitamin nhóm B (như B1, B2, v.v.). Lương thực bao 

gồm: Gạo tẻ, gạo nếp (và các sản phẩm chế biến từ gạo tẻ, gạo nếp); các loại hạt, củ 

khác (hạt đậu, hạt ngô, củ khoai, củ sắn, v.v.) và các sản phẩm chế biến từ hạt, củ khác.  

Từ hạt thóc, xưa kia người Thái đã chế biến ra hạt gạo trắng bằng phương pháp 

thủ công, với các công cụ cổ truyền như cối giã (mong), cối lợi dụng sức nước (mong 

nặm), theo quy trình bền vững từ ngàn xưa. Trong truyền thống, người Thái không xay 

lúa bằng cối xay như người Kinh, mà giã trực tiếp hạt thóc bằng cối giã. Không sử dụng 

cối giã bằng tay như nhiều dân tộc khác, người Thái chọn cách dùng cối giã bằng chân 

(mong tin) để lợi dụng sức nặng toàn thân đạp cần cối xuống, nên mất ít sức hơn và năng 

suất cũng cao hơn cối giã tay. Công việc giã gạo bằng chân thường được người Thái 

tranh thủ làm vào sáng sớm để còn kịp đi làm ruộng, nương, có ý nghĩa như một bài tập 

thể dục toàn thân, rất tốt cho sức khoẻ. Cối lợi dụng sức nước cũng có 2 loại: Mong nặm 

là loại cối đặt ở những con suối có dòng chảy yếu, có mái che để tránh mưa làm ướt 

thóc; cối hoạt động hoàn toàn ban ngày, ban đêm nghỉ, thóc đã tách vỏ mang về từ mong 

nặm được giã lại bằng mong tin. Mong pìa là loại cối đặt ở những con suối lớn, có dòng 

chảy mạnh, thiết kế khác với mong tin, chỉ hoạt động được vào mùa khô, thóc đã tách 
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vỏ mang về từ mong pìa được giã lại bằng mong tin. Gĩa gạo có hai công đoạn: Sọm là 

giã hạt thóc cho nó tách vỏ ra; cóng là giã cho các hạt thóc đã tách vỏ trở thành hạt gạo 

trắng; giữa hai công đoạn phải sẩy hết vỏ trấu đi mới không tốn sức giã, công việc này 

do các cô gái, nàng dâu thực hiện, người Thái cho rằng gạo giã ra trắng hay không phụ 

thuộc nết người. Các sản phẩm sau giã gạo đều có giá trị sử dụng: Vỏ trấu dùng trong 

nấu rươu; cám để nuôi lơn; tấm để nuôi gà; gạo trắng để nuôi sống con người; nước vo 

gạo để làm nước gội đầu, v.v. Ngày nay, việc chế biến gạo của người Thái đã hoàn toàn 

thay đổi với các công cụ máy móc dùng điện, cho phép chế biến ra hạt gạo trắng vô cùng 

nhanh chóng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mất đi các cối giã gạo truyền thống đạp 

bằng chân và lợi dụng sức nước, không còn nghe thấy tiếng giã gạo trong bản và dọc 

các dòng sông, dòng suối, tiếng cối nước rộn ràng, một thời đã tạo nên nét văn hoá rất 

riêng của người Thái Điện Biên. 

Các món ăn từ gạo: Từ xưa đến nay, người Thái cũng như các tộc người khác đều 

ăn nhiều nhất và thường xuyên nhất là các món ăn chế biến từ gạo (gạo nếp và gạo tẻ). 

Trước đây, người Thái ăn cơm nếp (khảu nửng) hoàn toàn, hãn hữu lắm mới ăn cơm tẻ 

(khảu sẻ), vì cơm nếp có ưu điểm no lâu, để cả ngày vẫn dẻo, do đó thường mang ăn khi 

đi làm nương, đi rừng. Gạo đặc sản Điện Biên có thể kể đến các loại như: Gạo Bắc 

Hương Điện Biên, gạo Tám Điện Biên, gạo Séng Cù Điện Biên, gạo nếp Nương Điện 

Biên, v.v. Đặc sản của cánh đồng Mường Thanh là gạo Điện Biên có hạt chắc, nhỏ đều, 

vị ngọt đậm, hương thơm nhẹ và dẻo. Đặc tính đó tạo cho loại gạo này sức hút đặc biệt 

với những người đã được thưởng thức. Theo các tài liệu còn lưu giữ, gạo đã được trồng 

tại Điện Biên từ rất lâu đời, những vỏ trấu cùng một số hiện vật khảo cổ học được phát 

hiện tại vùng U Va, nơi được coi là phát tích của người Thái đã minh chứng điều đó. 

Tất cả các món ăn có nguồn gốc từ gạo đều được chế biến qua lửa theo các hình thức 

như làm chín trong nước, làm chín bằng hơi nước, làm chín bằng sức nóng trực tiếp của 

lửa và làm chín trong chất béo. Trong đó, cơm (khảu) được người Thái sử dụng là chính, 

gồm cơm tẻ (khảu chảo/ khảu cành), cơm rang (khảu khủa); xôi (khảu ón/ khảu nửng) 

gồm xôi trắng (khảu ón), xôi nướng (khảu chí), cơm lam (khảu làm), xôi trộn hoa phặng 

(khảu qua bók phặng), xôi tím (khảu cắm), xôi trộn củ sắn (khảu qua măn cò, hoặc khảu 

qua măn tổn), xôi ngô (khảu qua khảu li), xôi vừng (khảu qua mák nga), xôi củ mài 

(khảu qua măn), xôi trộn nó náy (khảu qua nó náy); cháo (khảu cành); cốm đồ (khảu 

hang), cốm xanh (khảu mảu); bánh bỏng (khảu xén), bánh khảu chí chọp, bánh chưng 

(khẩu tổm), v.v. Theo PGS Nguyễn Thị Lâm, khác biệt duy nhất giữa gạo nếp và gạo tẻ 

là do cảm quan của chúng ta về độ dính và độ dẻo của chúng. Trong thực tế, hai loại gạo 

này gần như tương đồng về giá trị dinh dưỡng. Việc ăn nhiều hay ăn ít cơm nếp phụ 

thuộc vào thói quen, sở thích, nhiều người thích ăn cơm nếp hơn cơm tẻ. Sự khác nhau 

về độ dẻo của gạo nếp và gạo tẻ là do thành phần amilopectin trong hạt gạo quyết định. 

Trong gạo tẻ, hoặc ngô tẻ, lượng amilopectin chiếm 80%, còn trong gạo nếp, ngô nếp, 

lượng amilopectin có 90% nên xôi thường rất dẻo, dính vào nhau. Gạo nếp có tính ôn 

ấm nên khi ăn nhiều có thể bị nóng, Đông Y khuyến cáo những người có thể chất thiên 

nhiệt hoặc đàm nhiệt và những người đang sốt, ho khạc đờm vàng, vàng da, chướng 
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bụng, v.v. nên tránh ăn đồ nếp; người bệnh bị mưng mủ thường ở thể hàn, tích độc nhiều 

(người béo, đờm dãi nhiều), do vậy thức ăn có nhiều chất dẻo, khó tiêu như gạo nếp 

càng làm tình trạng bệnh nặng thêm. Người Thái phân biệt giữa chế biến lương thực để 

ăn khi đi nương, đi rừng với chế biến lương thực ăn ở nhà. Cơm mang đi ăn trong rừng 

không cần làm cầu kỳ, còn cơm chế biến ăn ở nhà thì cầu kỳ hơn, nhiều quy định hơn, 

chẳng hạn kiêng ngâm gạo từ khi mặt trời chưa lặn để nấu cơm vào ngày hôm sau, người 

Thái gọi đó là “ngâm gạo vượt qua mặt trời” (má khảu khảm tà vên), theo quan niệm 

dân tộc, như thế là những cái no, cái ấm sẽ theo mặt trời lặn đi mất làm cho gia đình đó 

lúc nào cũng đói kém, làm việc gì cũng thiếu thốn; hoặc không được cho trẻ con ăn xôi 

đang quạt trong mâm quạt xôi, vì chúng sẽ lỳ lợm, kém thông minh. 

Cơm tẻ (khảu chảo/ khảu cành): Cơm tẻ được nấu từ gạo tẻ (gạo - khảu sàn; tẻ - 

sẻ). Thực ra, gạo tẻ không phải là loại lương thực lâu đời của người Thái, bởi vì giống 

lúa tẻ (khảu púk) chỉ mới được đưa từ miền xuôi lên trong những năm sau giải phóng 

Điện Biên (1954) để thực hiện canh tác hai vụ lúa mỗi năm, thay vì trước đây người 

Thái chỉ canh tác một vụ, chủ yếu trồng giống lúa nếp. Trong những năm đói kém, gạo 

tẻ là nguyên liệu chính để nấu cơm, nhưng người Thái thường trộn thêm sắn, hoặc khoai, 

hoặc ngô, nấu thành cơm độn. Để nấu cơm tẻ (chảo khảu), đầu tiên vo gạo, bỏ vào nồi 

gang hoặc nồi nhôm, đổ nước vừa đủ, bắc lên bếp củi, đun đến khi cạn nước thì đặt nồi 

lên trên than nóng để cơm chín dần. Cơm chín, dùng đũa cả đảo cơm lên cho tơi. Khi ăn 

cơm (cìn khảu), người ta xới cơm ra bát con và dùng thìa hoặc đũa để ăn. 

Cơm rang (khảu khủa): Cơm rang là món ăn tiếp chế từ cơm tẻ, thường được 

người Thái chế biến để ăn vào bữa sáng cho ngon miệng và không cần thức ăn. Đầu 

tiên, người ta đặt chảo lên bếp, cho mỡ, phi hành hoặc tỏi lên cho thơm, rồi bỏ cơm 

nguội từ hôm trước vào chảo mỡ, nêm các gia vị như muối, mì chính, đảo đều cho các 

hạt cơm rời ra, hơi se lại là được. Nếu trộn thêm trứng gà, vịt, hoặc thịt băm nhỏ, làm 

thành món cơm rang với trứng, thịt. Ngoài sử dụng cơm tẻ để chế biến cơm rang, người 

Thái còn sử dụng xôi nguội để làm cơm rang, cách chế biến giống như chế biến cơm tẻ 

rang. Người Thái đen và người Thái trắng đều chế biến món ăn này giống như nhau. 

Xôi (khảu nửng/ khảu ón): Xôi các loại đều là món ăn truyền thống lâu đời của 

người Thái, thường do phụ nữ chế biến, đàn ông chỉ làm khi vắng phụ nữ. Xôi chế biến 

từ gạo nếp nương. Người Thái gieo trồng nhiều loại giống lúa nếp bản địa, có giống 

trồng trên nương cạn (khảu chiến hay, khảu tàn cuổn, khảu tà bổng, khảu lệp chạng, 

khảu pe), có giống trồng ruộng nước (khảu đà, khảu chiến na, khảu tàn lường, khảu tàn 

lai). Ngày nay, người Thái có thêm nhiều giống lúa nếp mới trồng trên ruộng nước, mua 

từ các công ty giống để thay thế các giống bản địa đã bị mai một. Giã gạo thường do 

phụ nữ đảm nhiệm, do đó người Thái có câu tục ngữ liên quan đến việc giã gạo như sau: 

“mi lụ pạư chắng đảy cìn khảu khào/ mi lụ nhinh xào chắng đảy cìn khảu đón!”; nghĩa 

là “có con dâu mới được ăn gạo trắng/ có con gái lớn mới được gạo trơn", hàm ý tóm 

tắt là con dâu và con gái lớn thường rất chịu khó, chỉ có họ mới giã gạo đạt độ trắng 

nhất, gạo ăn ngon nhất, bởi con dâu phải giã gạo thật trắng cha mẹ chồng mới ca ngợi, 
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còn con gái trưởng thành thì phải giã gạo thật sạch mới được người khác ca ngợi, mới 

dễ có người khác giới yêu thương, mới được cộng đồng khen là người tảo tần, chịu 

thương, chịu khó. Nếp nương ngon nhất là nếp nương Điện Biên, bởi hạt nếp căng tròn, 

khi nấu xôi có độ sáng bóng, vị ngọt, thơm, mềm dẻo, hương vị rất đặc biệt, khác hoàn 

toàn những loại xôi khác. Cách đồ xôi nếp nương khá công phu, gạo nếp phải được 

ngâm trong nhiều giờ liền thì xôi mới không bị sượng; dụng cụ đồ phải là chõ gỗ, gạo 

chín bằng hơi, mềm, dẻo nhưng không dính tay. Xôi đồ rất kỳ công, phải đồ hai lần thì 

xôi mới dẻo, thơm; lần đồ thứ nhất, sau khi xôi tỏa hương thơm, vừa chín tới thì đem đổ 

ra rá rồi lấy đũa tãi cho đều, để nguội rồi tiếp tục đồ lần hai cho xôi chín đều. Màu sắc 

của xôi phụ thuộc vào nguyên liệu tạo màu là các loại lá, quả, củ cho ra các màu xôi đỏ, 

tím, vàng, xanh trông rất đẹp mắt. Khách du lịch đến Điện Biên thường mua những ép, 

coóng xôi nóng hổi để mang đi ăn đường. 

Mỗi một cộng đồng cư dân khác nhau đều có cách ăn, cách uống và các món ăn, 

uống khác nhau. Nó phản ánh thực trạng KT-XH, tập quán sản xuất của tộc người đó. 

Người Thái trồng nhiều lúa nếp nương nên ngày thường họ chủ yếu ăn xôi, đó cũng là 

món ăn truyền thống của một số DTTS khác ở Tây Bắc. Người Thái đồ xôi cách thuỷ 

bằng chõ gỗ rất kỹ thuật làm cho xôi chín bằng hơi, mềm, dẻo nhưng không dính tay. 

Xôi được đựng vào ép khẩu hoặc coóng khảu đậy kín, ủ ấm, giữ cho cơm dẻo lâu (đồ 

đựng xôi không có dây treo gọi là ép khảu; có dây treo gọi là coóng khảu). Đối với 

những người lớn tuổi, họ thích ăn xôi hơn so với ăn cơm tẻ, vì ăn xôi no lâu, lại có vị 

ngọt hơn cơm tẻ. Đặc biệt, xôi còn là món đồ dâng cúng không thể thiếu trong các nghi 

lễ và là món ăn của người Thái trong các dịp lễ, tết. Người Thái biết chế biến nhiều loại 

xôi khác nhau để ăn và để dâng cúng.  

Xôi trắng (khảu ón): Để làm món xôi trắng ngon, phải dùng gạo nếp nương. Trước 

tiên, đem ngâm gạo (má khảu) trong chậu nước khoảng 3-4 giờ, hoặc non một đêm để 

sáng sớm hôm sau nấu (tùy theo độ cứng của từng loại gạo mà căn chỉnh thời gian 

ngâm), vo gạo (tao khảu), sau đó đãi trong nước sạch, để ráo nước, rồi cho vào chõ gỗ 

(hày khảu), bắc chõ lên cái ninh đồng (mỏ nửng) trong có nước sạch, đồ lên cho chín 

vừa, bắc xôi xuống (tháu khảu) đổ ra mâm gỗ chuyên để quạt xôi (phá khảu), quạt một 

lúc cho hơi nóng và hơi nước bay đi, vừa quạt vừa dùng đũa đảo, khi xôi chỉ còn âm ấm, 

người ta bỏ xôi vào trong ép khảu, hoặc gói trong lá dong thì xôi mới không bị ướt, bị 

nhão và còn tăng thêm mùi thơm của xôi. Khi ăn, người ta mở nắp ép khảu, dùng tay 

véo lấy từng nắm xôi nhỏ vừa mồm, chấm chéo khô, hoặc ăn kèm với thức ăn. Chéo là 

đồ chấm xôi và cũng là đồ chấm cho các món ăn khác, được coi như “trái tim” của mâm 

cơm, không có chéo nghĩa là hồn của mâm cơm không về. Ngày nay, ở một số gia đình 

người Thái, trong các bữa cơm, họ vừa nấu xôi trắng, vừa nấu cơm tẻ, hoặc chỉ ăn một 

thứ tùy theo khẩu vị. 

Xôi nướng (khảu chí): Xôi nướng thường được người Thái chế biến ăn bữa sáng, 

mục đích làm cho xôi để từ tối hôm trước nóng lên, dẻo như xôi mới nấu và có mùi thơm 

đặc trưng. Món này thường do người già và trẻ em thực hiện, đối tượng lao động chính 
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ít khi làm vì chế biến mất khá nhiều thời gian. Người ta nặn xôi thành nhiều nắm nhỏ, 

sau đó đặt trên vỉ tre và nướng trên than hoa. Trong quá trình nướng phải trở đi, trở lại 

nắm xôi thường xuyên, nếu không xôi sẽ bị cháy xém một mặt và không vàng đều. 

Thành phẩm đạt chuẩn là xôi chín dẻo, mặt ngoài nắm xôi có màu vàng đều. Xôi ăn kèm 

với món ăn, hoặc rưới mật ong, hoặc rưới hành, mỡ lên, đem nướng qua rồi mới ăn.  

Cơm lam (khảu làm): Lam trong tiếng Thái nghĩa là “đốt”, cơm lam là cơm chín 

nhờ đốt ống tre. Đây là món đặc sản của dân tộc Thái, thường sử dụng vào dịp lễ, tết 

hay tiếp đãi khách. Ngày xưa, cơm lam vốn là món ăn mang đi nương hoặc đi rừng dài 

ngày, cũng là món ăn thường xuyên của phụ nữ mới sinh con, vì cơm lam dễ tiêu, lại có 

mùi vị thơm ngon, nên dành cho sản phụ ăn thay xôi trắng trong 10-15 ngày sau khi 

sinh. Khi ở trên rừng, người Thái nấu cơm lam vô cùng đơn giản, họ chỉ mang theo ít 

gạo, lấy nước suối và nhặt củi khô, rồi tìm chặt ống tre gai, rửa sạch lòng ống và bỏ gạo 

vào, rồi lấy lá dong nút miệng ống lại, đốt ống đến khi gạo trong ống chín là được. Cũng 

nhờ có cái ống tre thay cho cái nồi, người Thái có thể lam các món ăn khác. Khi ăn cơm 

ở trên rừng, trước khi ăn, người Thái dùng tay nhón lấy một ít cơm chấm thức ăn rồi 

ném ra phía sau lưng, để cho ma rừng, ma núi, hồn vía tổ tiên đi theo con cháu cùng ăn 

và phù hộ cho đi vào rừng gặp điều lành, v.v. Để chế biến cơm lam tại nhà, người ta 

chọn ống từ loại tre gai hoặc cây giang bánh tẻ (nếu ống non quá, khi nấu dễ bị nứt vỡ; 

nếu ống già quá thì không còn lớp màng lụa mỏng, cơm sẽ mất đi hương vị vốn có; ống 

dạng bánh tẻ mới có nước ngọt đọng trong thành ống, khi nấu sẽ tạo ra hương vị thơm 

riêng biệt), ống không mỏng, không dày, to bằng cổ tay (không chọn ống to quá vì cơm 

trong ống sẽ không chặt, cơm không chín, hoặc ăn không ngon). Nhất thiết phải lấy phía 

gốc của gióng tre để làm miệng ống, kiêng làm miệng ống phía ngọn (vì quan niệm của 

người Thái là phụ nữ ăn ống cơm lam như thế sẽ khó sinh con, phía ngọn bị thắt hẹp lại 

nên con trong bụng không thể chui ra). Muốn cơm lam thơm, dẻo cần phải dùng gạo nếp 

nương loại trồng một vụ, mới có đươc vị ngọt thanh khiết đặc trưng. Ống đem rửa sạch 

lòng, bỏ gạo nếp vào trong, đổ nuớc, không cần vo, rồi dùng lá dong nút miệng ống lại. 

Đợi khoảng 2 giờ cho gạo ngấm nước, đem đốt ống trên bếp lửa, lưu ý phải đốt phía 

miệng cho cơm đằng miệng ống chín truớc, rồi mới đốt phần thân và đáy ống, như thế 

cơm trong ống mới chặt, ăn mới ngon. Trong lúc đốt, phải lưu ý giữ lửa cháy vừa phải 

và trở đi trở lại ống nhiều lần, đến khi thấy khói bốc ra có mùi thơm tức là cơm đã chín. 

Đợi một lúc cho cơm trong ống nguội hẳn, rồi tách bỏ hết lớp ống bị cháy bên ngoài, 

chỉ để lại lớp màng mỏng trắng tinh, sạch sẽ, không dính tay. Nếu bóc lúc nóng, cơm sẽ 

không gắn chặt với lớp màng, ăn cũng sẽ không ngon. Đi du lịch, du khách có thể dễ 

dàng mang theo ép khẩu xôi, cơm lam để ăn dọc đường hoặc tại các điểm tham quan. 

Hiện nay, để phù hợp hơn với phong vị ẩm thực đòi hỏi không chỉ ngon miệng mà 

còn đảm bảo tiêu chí thẩm mĩ, phụ nữ Thái còn sáng tạo ra món cơm lam ngũ sắc, họ 

dùng gạo nếp đã làm sạch ngâm với các loại lá, hoa trong 4-5 giờ để từ màu trắng nguyên 

thủy gạo sẽ có thêm 4 màu hấp dẫn nữa. Cơm lam ngũ sắc để được 2-3 ngày nếu bảo 

quản trong ngăn mát tủ lạnh, khi ăn thì làm nóng bằng lò vi sóng, cơm vẫn đảm bảo độ 

dẻo, thơm. Ăn cơm lam ngũ sắc, dù không ăn với muối vừng hay thức ăn khác thì cũng 
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rất ngon và dễ ăn bởi vị ngọt, dẻo, thơm của gạo nếp nương hòa quyện với mùi thơm 

đặc trưng của ống tre, nhưng nếu ăn với thịt băm đốt ống tre hoặc thịt nướng chẳm chéo 

thì còn ngon hơn gấp nhiều lần. Có thể nói, cơm lam ngũ sắc trông như đất trời thu nhỏ 

của núi rừng Tây Bắc, đẹp tựa cầu vồng, ngào ngạt hương thơm và mỗi màu có một 

“tiếng nói” riêng: Màu cam của đất đai trù phú, màu vàng của ước muốn luôn được no 

ấm phồn thịnh, màu đỏ tượng trưng cho khát vọng, màu xanh của núi rừng, màu tím của 

sự thủy chung và màu trắng tượng trưng cho tình yêu tinh khiết. 

Xôi trộn hoa phặng (khảu qua bók phặng): Đây là món ăn từ lâu đời của người 

Thái đen, các dân tộc khác hầu như không biết làm. Nguyên liệu chính để chế biến món 

này là gạo nếp và hoa của cây phặng (Người Kinh ở Điện Biên cũng gọi cây này là cây 

phặng). Hoa phặng nở có dạng loa kèn, nhỏ ly ti, có mùi thơm, có vị ngọt. Vào mùa hoa 

phặng nở, người Thái đi hái hoa về trộn với gạo nếp, ngâm, sau đó cho vào chõ đồ chín, 

ăn có vị ngọt của hoa, vị bùi của gạo và mùi thơm rất đặc trưng. 

Xôi tím (khảu cắm): Đây là món ăn người Thái thường làm để tiếp khách đến chơi 

nhà, hoặc trong các ngày lễ, cưới hỏi, lễ lên nhà mới, lễ cúng cơm mới. Người Thái quan 

niệm xôi tím tượng trưng cho lòng thủy chung son sắt giữa hai vợ chồng, giữa chủ nhà 

và khách. Nguyên liệu chính để làm xôi tím là gạo nếp và lá cây tím (bàư khảu cắm). 

Người ta cắt lá cây tím, rửa sạch, để ráo nước, sau đó cho vào nồi đổ nước bằng mặt, 

đun sôi 30 phút, lọc lấy nước tím, cho gạo nếp vào ngâm 3-4 giờ, lúc đó các hạt gạo sẽ 

ngấm màu tím và tùy theo độ đậm, nhạt của nước đun sẽ cho xôi tím đậm hoặc tím nhạt. 

Đổ gạo màu tím ra rá cho ráo nước, bỏ vào chõ gỗ đồ chín, sau đó đổ xôi ra mâm gỗ, 

rắc thêm một chút hành mỡ đã phi thơm, nêm một chút muối là được món xôi tím mỡ 

hành, ăn có vị ngậy và thơm, hoặc có thể để nguyên vị để ăn cùng với thức ăn. 

Xôi trộn sắn củ (khảu qua măn cò/ khảu qua măn tổn): Trong những thập niên 70 

đến 90 của thế kỷ trước, kinh tế khó khăn, gạo không đủ ăn, người Thái và nhiều dân 

tộc khác đã trồng thêm sắn, lấy củ sắn để độn với gạo nếp. Sắn là loại thực phẩm trồng 

chủ yếu ở các vùng nông thôn và miền núi, nên rất sẵn có. Xôi trộn sắn là món ăn dân 

dã, đậm đà bản sắc dân tộc của người Thái, ai cũng biết chế biến. Người ta chọn những 

củ sắn ngắn, tròn lẳn và không bị sâu bệnh, đem rửa sạch, bóc hết lớp áo ngoài và cả lớp 

áo dày bên trong đến khi gặp lõi sắn trắng ngần trong cùng mới thôi, rửa thêm lần nữa 

cho sạch rồi mang luộc sơ qua, để ráo nước, cắt thành miếng nhỏ; hoặc nạo củ sắn tươi 

thành sợi nhỏ, ép kiệt nước rồi đồ chung với gạo nếp nương (Muốn không bị ngộ độc 

sắn (say sắn) do chất acid cyanhydric trong củ sắn, cần lột sạch vỏ, ngâm vào nước vo 

gạo ít nhất một giờ). Thóc nếp nương khô, giã lấy  hạt gạo, đem ngâm nước một buổi, 

vớt ra để ráo, trộn với sắn đã sơ chế và đem đồ trong chõ (chõ gỗ làm từ thân cây gỗ 

vông có đường kính to vừa đủ, cắt khúc, khoét rỗng giữa, đẽo thon nhỏ từ dưới lên, loại 

gỗ này nhẹ, dẻo, đồ trên bếp nóng lâu ngày không bị nứt); đáy chõ có hai thanh tre nhỏ 

để đặt tấm đan thưa đỡ gạo trong chõ; phần chõ được đặt trên một cái ninh đồng có đáy 

to bằng cái nồi nấu bình thường nhưng cao, thuôn nhỏ dần ở trên; miệng ninh có bộ 

phận loe ra, uốn cong lên để chứa nước; nhờ có nước ở trên miệng nên phần nối giữa 
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chõ và ninh rất khít, kín, hơi nóng từ dưới khi đun chỉ tập trung vào chõ làm làm xôi 

chín dẻo, khô. Khi xôi sắn chín, đổ ra mâm gỗ, dàn mỏng, tay đảo, tay quạt cho nguội 

nhanh, bớt hơi nước rồi mới lèn vào đồ dựng có nắp đậy (coóng khẩu), đến bữa đem ra 

ăn hoặc đi làm nương ăn rất tiện. Món xôi trộn sắn có thể ăn không cần thức ăn hoặc ăn 

với các món cá nướng, thịt nướng là ngon nhất, nhưng đôi khi chỉ cần bát chéo ớt, muối, 

mắc khén, tỏi, mì chính là đủ dậy lên hương vị của sắn và xôi. Món xôi trộn sắn không 

cầu kỳ nhưng lại có hương vị đặc biệt; những hạt xôi nếp dẻo, trắng trong, đậm ngọt, 

những miếng sắn trắng ngà, bở tơi, muối mặn, ớt cay, mắc khén nồng tê rất lạ miệng, 

cái ngọt ngọt, bùi bùi của sắn quyện lấy cái dẻo dẻo, dính dính của xôi nếp nương, tạo 

dấu ấn về nét riêng ẩm thực Tây Bắc.  

Xôi vừng (khảu qua mák nga): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, chế biến  

ăn trong những ngày mưa gió, hoặc để thay đổi khẩu vị. Xôi trắng đã đồ chín vừa bắc 

xuống, đem trộn với hạt vừng đen giã vỡ vỏ, nắm lại thành từng nắm để ăn. Món xôi 

vừng có gía trị dinh dưỡng cao, ăn không cần thức ăn hoặc ăn với thức ăn đều được. 

Xôi ngô (khảu qua khảu li): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái. Hàng năm, 

vào thời kỳ giáp hạt, người Thái và một số dân tộc khác thường chế biến món này để 

khắc phục tình trạng thiếu gạo, bởi vì vụ ngô nếp thu hoạch trước vụ lúa trong năm. Từ 

gạo nếp ngâm đủ thời gian, đem trộn với ngô nếp bung mềm hạt, hoặc trộn với ngô nếp 

bấm còn sữa nạo nhỏ, rồi đồ chín. Xôi ngô nếp thường được ăn với thức ăn khác.  

Xôi trộn nó náy (khảu qua nó náy): Xôi trộn nó náy31 là món ăn từ xa xưa của 

người Thái, thường được chế biến trong các tháng mùa đông, vì mùa này mới có nó náy 

(là một loại nấm màu lòng đỏ trứng gà, ký sinh trên gốc cây măng đắng già). Người Thái 

bóc lấy nó náy mang về, rửa sạch, trộn với gạo nếp đã ngâm, rồi đồ chín như đồ xôi 

trắng. Món ăn có vị ngọt và bùi, ăn không cần thức ăn hoặc ăn kèm với thức ăn đề được. 

 
31 Người Thái có sự tích về Xôi trộn nó náy như sau: Ngày xưa có một gia đình người Thái rất đông con, các con 

đều còn rất nhỏ. Vào một năm bị đói nặng, trong nhà không còn gì để ăn, nếu để con ở nhà thì các con sẽ bị chết 

đói hết, cha mẹ đành phải mang con vào trong rừng, làm một cái lán nhỏ lợp lá cỏ gianh cho các con ở, phó thác 

cho rừng nuôi các con qua mùa đói. Cha mẹ tin rằng các con sẽ tự kiếm quả cây, măng rau sống qua ngày, khi nào 

đến mùa gặt cha mẹ sẽ đi đón con về. Năm sau cha mẹ làm được rất nhiều thóc gạo, liền luộc trứng, nướng cá trộn 

với xôi mang vào rừng cho các con ăn và đón các con về nhà. Đến nơi cha mẹ không thấy đứa con nào nữa, nhìn 

quanh chỉ thấy nào là khỉ, vượn, dúi mà thôi. Cha mẹ lên tiếng gọi lớn: "Lụ hặc lụ panh ải êm ơi! ải êm àu khảu 

bái sáy ma hà, àu khảu bái pà ma tỏn pưng lụ, ma àu pưng lụ pày hươn lò ma i pưng lụ ơi!” (Các con yêu con quý 

của cha mẹ ơi! Cha mẹ mang xôi trộn cá, mang xôi trộn trứng đến cho các con ăn, đến đón các con về nhà mình 

đây, hãy về ăn xôi rồi về nhà cùng cha mẹ đi các con ơi!) Các con lên tiếng trả lời: "Ải êm ơi! phủ ưởi pền linh kí, 

phủ ý pền linh cằng, phủ chăng pên kha lák, phủ pák đảy pền ổn pền lin mết lẹo đò! Pưng lụ báu pày hươn đảy 

lẹo đò!” (Cha mẹ ơi! Người chị hóa thành khỉ lem, người em hóa thành khỉ xám, người làm cho cha mẹ bực hóa 

thành vượn, người nói nhiều hóa thành con dúi, con tê tê hết rồi ạ! Chúng con không thể về nhà cùng cha mẹ được 

nữa rồi!). Nói xong cả đám con chạy hết lên các ngọn cây, chui vào hang sâu, rồi cùng nhau hót lên tiếng của loài 

thú: "Kha lák, kha lák…". Biết không thể đón con về được nữa, cha mẹ đành để các nắm xôi ở gốc cây chít, cây 

măng đắng, rồi nhắn bảo các con tự lấy mà ăn "Khảu bái sáy vạy nẳng xùm khồm xùm ca/ khảu bái pà vạy nẳng 

xùm khèm xùm lau nỉ nơ! pưng lụ àu cằn ma cìn nơ!” (Xôi trộn trứng cha mẹ để ở gốc cây măng đắng, búi cỏ 

gianh, xôi trộn cá để ở bụi lau bụi chít đây nhé! Các con hãy rủ nhau về ăn nhé!). Do sống trong rừng lâu ngày, 

các con của họ đã quen ăn quả cây, rau măng mất rồi, không quen ăn xôi trộn với trứng, xôi trộn với cá nữa. Các 

nắm xôi ấy đã bám chặt vào gốc cây măng đắng rồi hóa thành Khảu nó náy cho đến tận ngày nay. 
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Xôi củ mài (khảu qua măn): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, ai cũng làm 

được, nhưng thường phụ nữ đảm nhận khâu chế biến, còn đàn ông khỏe mạnh thì đi đào 

củ mài. Hàng năm, vào thời kỳ giáp hạt, tầm tháng 2 đến tháng 5 dương lịch, người Thái 

và một số dân tộc khác thường đi đào củ mài trên rừng về ăn độn để chống đói, vì củ 

mài là một loại thực phẩm có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng thiết yếu. Thậm chí 

trong những dịp đói kém nặng, người Thái chỉ đi đào củ mài về đồ nguyên củ để ăn, 

không có gạo trộn, để sống qua ngày. Từ nguyên liệu gạo nếp, đem ngâm nước, sau đó 

trộn với củ mài nạo nhỏ, rồi đồ chín như cách đồ xôi trắng. Xôi củ mài ăn không cần 

thức ăn, hoặc ăn kèm với thức ăn khác đều được.  

Ngoài ra, người Thái còn có các món: Xôi nướng than hồng (khảu chí); xôi ngũ 

sắc (khảu hả nau); xôi nhồi quả muỗm chín (khảu ố mák muông).  

Cháo (khảu cành): Trước kia người Thái chưa có món cháo, chỉ từ ngày trồng cấy 

lúa tẻ mới có món cháo, có thể món này được du nhập từ người Kinh lên khai hoang. 

Đầu tiên, người ta cho nước vào nồi đun sôi, sau đó bỏ gạo tẻ vào, đun tiếp, đồng thời 

dùng đũa cả đảo nhiều lần cho hạt gạo nhuyễn ra, nêm thêm muối, mì chính và hành lá 

là ăn được. Khi cần đa dạng món cháo và cần bổ dưỡng hơn, người Thái nấu cháo gạo 

tẻ hoặc gạo nếp với một số nguyên liệu khác như thịt gà, xương, trứng, trai, v.v. gọi là 

cháo gà, cháo xương, cháo trứng, cháo trai, v.v. 

Cốm (cốm đồ và cốm xanh): Cốm là món ăn rất thịnh hành trong ẩm thực đồng 

bằng Bắc Bộ, được làm từ lúa nếp rang, sau đó sàng sảy cho hết vỏ trấu. Trong cộng 

đồng người Việt tại miền Bắc, cốm làm từ lúa nếp non, ngon nhất là cốm làm từ nếp cái 

hoa vàng thu hoạch vào vụ lúa mùa, khoảng cuối hè đầu thu (từ rằm tháng 7 đến hết 

tháng 9 âm lịch). Các DTTS cũng có những loại cốm tương tự như cốm người Việt. Dân 

tộc Thái tại huyện Phong Thổ (Lai Châu) có hẳn một lễ hội cốm mang tên Kin lẩu khẩu 

mẩu, từng bị mai một từ  năm 1946, nhưng gần đây được phục dựng trở lại, tổ chức vào 

rằm tháng 9. Cốm của người Thái cũng dùng lúa nếp non như cách của người Việt Bắc 

Bộ và thường gọi là khảu hang. 

Cốm đồ (khảu hang) còn gọi là cốm già, từ xa xưa đã là món ăn đặc trưng của dân 

tộc Thái cũng như dân tộc Lào, Khơ Mú, Cống, Xinh Mun, Kháng ở tỉnh Điện Biên. 

Nguyên liệu chính của cốm đồ là các bông lúa nếp vừa chín đỏ đuôi (là giai đoạn cây 

lúa trước thu hoạch khoảng 15 ngày). Người ta ra ruộng, nương chọn lấy những bông 

lúa nếp vừa chín đỏ đuôi, sau đó các bà, các chị dùng tay tuốt từng bông lúa, tách lấy 

hạt thóc, đem đồ chín, phơi khô và xay sát để được hạt cốm. Để giữ độ thơm ngon, 

hương vị của lúa non, cốm không bị gãy khi xay sát, màu sắc đẹp, người Thái phơi khô 

thóc đồ dưới nắng nhẹ, chủ yếu trời râm, có gió để hút nước đi. Cách đồ cốm già cũng 

đặc biệt và khó hơn, phải chế biến rất cẩn thận, tỉ mỉ. Người ta không ngâm cốm mà chỉ 

rưới nước cho ẩm, rồi đảo thường xuyên cho các hạt cốm ngấm đều nước trong 2 giờ, 

sau đó bỏ cốm vào trong chõ gỗ, đồ chín, trong khi đồ phải chú ý lửa, khi nước chưa sôi 

có thể đun to lửa, khi nước bắt đầu sôi và bốc hơi thì để lửa nhỏ vừa phải, hạt cốm chín 

từ từ, như thế mới giữ được độ thơm ngon đặc biệt. Khi cốm chín, người ăn sẽ cảm nhận 
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được mùi thơm dịu mát của cốm, vị béo ngậy, vị ngọt của gạo non. Cốm đồ rất dễ ăn, 

giàu chất dinh dưỡng do còn nguyên lớp vỏ lụa và phôi mầm nên rất tốt cho người ăn 

kiêng, ăn thực dưỡng và trẻ em, nấu cháo cũng rất thơm ngon, bổ dưỡng. Món cốm đồ 

cũng là đồ dâng cúng không thể thiếu trong lễ cúng cơm mới của người Thái (lễ cúng 

cơm mới là dịp vừa thu hoạch lúa nương xong, tầm tháng 9-10 âm lịch, người ta dâng 

cúng các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm săn bắt lên cho tổ tiên).  

Cốm xanh (khảu mảu): Đây là món ăn từ lâu đời của cả người Thái và một số 

DTTS khác, chủ yếu để ăn vặt và thường chế biến để ăn trong dịp nông nhàn khi lúa 

vừa chắt sữa. Cốm xanh là đồ dâng cúng không thể thiếu trong lễ cúng cơm mới, thường 

do các cô gái trẻ thực hiện, vì đòi hỏi người khéo tay, mát tính mới làm được, người 

nóng tính làm là hỏng ăn, cho nên đàn ông ít khi chế biến món này. Cốm được làm vào 

mùa thu là thời điểm hạt lúa uống đủ dưỡng chất, nhận đủ heo may, không còn non cũng 

không phải chín già, những hạt lúa căng mẩy đủ độ để cho ra đời hạt cốm non, thơm 

ngon và bổ dưỡng. Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Mộc Lan cho biết, những bông lúa 

nếp mới qua thời kỳ ngậm sữa làm ra hạt cốm xanh rờn, dẻo thơm và chứa nhiều dinh 

dưỡng; protein thực vật, tinh bột, nước, lipid, gluxit, canxi và phốt pho trong cốm giúp 

phòng cao huyết áp và bệnh tim mạch, hỗ trợ tăng chiều cao; chất xơ và vitamin rất tốt 

cho hệ tiêu hóa, trị đầy bụng, táo bón, giảm mỡ máu, ngừa bệnh tim; chất béo và lipid 

còn làm đẹp da. Để có được những mẻ cốm xanh thơm ngon, đồng bào Thái đã lựa thời 

điểm hái bông lúa nếp lúc còn xanh vỏ, ngắt bông vào lúc sáng sớm mang về tuốt lấy 

hạt ngay thì hạt lúa mới giữ được hương thơm, màu xanh và độ dẻo. Từ những hạt cốm 

xanh thơm, để làm nên độ giòn, đồng bào cho cốm lên chảo rang lửa nhỏ liu riu chừng 

10-15 phút, đảo đũa đều tay để các hạt gạo bên trong hơi se lại, hạt cốm nở căng, vàng 

đều bề mặt. Bắc chảo xuống, chờ một lúc cho cốm nguội, rồi đem giã chung với lá cây 

măng ngọt để làm tăng thêm độ xanh cho hạt cốm. Giã cốm xong phải sẩy hết vỏ trấu, 

rồi gói cốm vào trong lá dong tươi để cốm không bị khô cứng. Khi ăn người ta mở gói 

lá ra, bốc cốm để ăn. 

Bánh bỏng (khảu xén): Đây là món ăn từ xa xưa, người Thái thường chế biến để 

ăn trong những ngày tết. Từ gạo nếp nương, dẻo, người ta đem đồ chín như đồ xôi trắng, 

nhưng thời gian đồ lâu hơn, mục đích để cho xôi thật chín, mềm. Đổ xôi vào trong cối, 

giã nhuyễn và thường xuyên bôi lòng đỏ trứng gà vào cái chày để tránh cho xôi bám vào 

chày. Khi xôi đã nhuyễn, các hạt cơm đã quyện chặt với nhau, thì lấy lá chuối trải lên 

mâm, nắm từng nắm xôi nhỏ, dùng thanh gỗ tròn hoặc chai thủy tinh cán nắm xôi cho 

thật mỏng, tựa như bánh đa nướng. Xếp các miếng bánh đã cán mỏng lên giá phơi ngoài 

nắng, sau đó dùng kéo cắt thành các miếng vừa ăn, hình thoi và phơi tiếp cho thật khô, 

sau đó gói lại, bảo quản trong lá chuối khô để trên gác bếp (ngày nay người ta không 

dùng lá chuối khô mà đựng trong các túi ni lông hút chân không). Khi ăn, bắc chảo mỡ 

lên bếp, bỏ bánh vào rán, bánh sẽ phồng lên, ăn rất giòn, người ta cầm từng miếng bánh 

chấm với mật ong, hoặc đường, hoặc trộn bánh với đường, mật ong. Bánh bỏng ngoài 

nguyên liệu gạo nếp dẻo ra còn làm từ sắn, cách làm cũng tương tự như với gạo nếp, 

nhưng sắn phải thật tươi, đào trên nương về là phải lột vỏ, rửa sạch và nạo nhỏ như sợi 
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bún, sau đó đưa vào chõ đồ chín, cho thêm vừng, trứng gà ta, đường hoặc muối rồi cho 

vào cối giã nhuyễn. Tiếp đó, những phụ nữ khéo tay sẽ dùng con lăn để dàn bánh thành 

miếng mỏng, để bánh se lại, rồi cắt theo hình thù tùy theo ý thích. Sau đó, đem bánh 

hong gió hoặc phơi nắng nhẹ, vì khi khô nó rất giòn, dễ gẫy nát. Vài năm gần đây, món 

ẩm thực đặc sản này đã phát triển thành sản phẩm hàng hóa bán trên thị trường. Nếu 

bánh chưng của người Kinh, bánh dày của người Mông không thể thiếu trong dịp Tết 

Nguyên đán, thì bánh bỏng cũng không thể thiếu được trong ngày Tết của người Thái 

trắng ở TX. Mường Lay. Bánh bỏng ở đây có nhiều màu được làm từ nhiều loại nguyên 

liệu như gạo nếp cẩm có màu đen, gạo nếp nương có màu trắng hoặc pha thêm gấc để 

có màu vàng, thêm màu của cây cơm nếp để có màu tím; đậm đà hơn nếu làm từ sắn 

tươi, loại sắn nạc chỉ có ở vùng này. Hương vị khẩu xén cũng có nhiều loại, vị ngọt cho 

trẻ con, vị mặn cho phụ nữ và người già, bánh nhạt để chấm gia vị dành cho đàn ông 

nhắm rượu. Miếng bánh khẩu xén được cắt theo hình bình hành, nhỏ hơn 2 ngón tay một 

chút, khi rán lên nở phồng nhìn rất bắt mắt; cho vào miệng, miếng bánh giòn tan, thơm 

ngát và đậm đà hương vị của gạo nếp, sắn tươi. Với vị thơm ngon, giòn đặc biệt, bánh 

khảu xén ở TX. Mường Lay đã trở thành đặc sản của vùng đất này. 

Bánh khảu chí chọp: Đây là loại bánh cổ truyền của đồng bào Thái trắng thường 

để đãi khách, hoặc làm quà biếu người thân và bạn bè phương xa. Khẩu chí chọp cũng 

là món dâng cúng không thể thiếu trên mâm cúng tổ tiên ngày Tết của đồng bào Thái 

trắng. Nguyên liệu làm khảu chí chọp từ gạo nếp hạt to, đều, sàng sảy sạch, đem ngâm 

qua đêm, sáng hôm sau mới vo sạch cho vào huốt (dụng cụ đựng gạo ngâm), để ráo 

nước, rồi cho vào chõ đồ chín, gỡ xôi ra phá khảu (dụng cụ làm bằng gỗ chuyên để cho 

xôi nguội), quạt cho nguội. Sau đó mang xôi đãi trong nước lã, sau lại cho vào huốt để 

ráo nước, rồi tiếp tục đồ lại lần thứ 2. Khi xôi nguội, cán mỏng, phơi khô, lúc ăn mang 

rán lên. Khảu chí chọp có 3 màu chính là trắng, tím và cam tạo ra từ các nguyên liệu tự 

nhiên nên đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bằng sự khéo léo, đồng bào Thái đã tạo ra các 

màu khác nhau như màu tím thì lấy cây lá tím (khảu cắm) để nhuộm gạo, màu vàng lấy 

từ quả gấc, màu đen lấy từ nếp cẩm, màu trắng thường là màu chủ đạo của bánh. Khảu 

chí chọp giờ đây không chỉ là món ăn trong dịp lễ, tết, mà đã trở thành hàng hóa bán 

trên thị trường, được nhiều người ưa thích vì độ giòn, thơm ngậy của bánh. Với vị thơm 

ngon, giòn đặc biệt, bánh khảu chí chọp đã trở thành đặc sản ở Điện Biên, được nhiều 

khách hàng từ các tỉnh ưa chuộng, đặt mua. 

Bánh chưng (khẩu tổm): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và nhiều dân 

tộc khác. Bánh chưng của người Thái được làm từ loại gạo nếp ngon, có nêm một ít 

muối, bên trong có nhân bằng thịt lợn, hạt đỗ xanh (có ngưòi còn cho thêm cả hành củ 

và rau thì là, nhưng cho hai thứ này thì bánh nhanh thiu, không để được lâu); bên ngoài 

gói bằng lá dong (tòng chình), gói theo hình bán trụ, dẹt hai đầu nên người Kinh gọi là 

bánh gù, bởi phía lưng của bánh hơi gồ lên. Nếu làm bánh chưng ngọt, nhân không cho 

thịt lợn mà chỉ có hạt đỗ giã với đường phên. Bánh gói xong sẽ buộc thành từng cặp 

(côm khẩu tổm) rồi đem luộc chín trong nước. Theo quan niệm của dân tộc Thái, việc 

buộc hai chiếc bánh thành từng cặp, trong đó một chiếc tượng trưng cho tính đực, chiếc 



62 

 

còn lại tượng trưng cho tính cái là biểu tượng của âm dương giao hòa, đất trời hoà hợp, 

vạn vật sinh sôi, cuộc sống vợ chồng sắt son bền chặt. Bánh chưng thường được gói 

trong các dịp cúng lễ, để dâng lên các thế lực siêu nhiên; gói vào dịp tết để dâng cúng 

tổ tiên; đồng thời cũng là món ăn thay cơm trong những ngày tết, hoặc đi đường xa. 

Các món ăn từ hạt ngô (khảu li): Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, cây 

ngô (bắp) phân bố rộng rãi khắp thế giới, Trung Mỹ là khu vực thuần canh cây ngô lớn 

nhất thế giới, còn ở nước ta cây ngô canh tác rải rác, tập trung ở vùng đồng bằng và 

miền núi. Theo trithucvn.org, cây ngô đã trở thành ngũ cốc quen thuộc của người dân 

Việt, trong dân gian có truyền thuyết về Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan là người đầu 

tiên đưa giống ngô từ Trung Hoa về Việt Nam khi ông đi sứ nhà Minh vào năm 1597. 

Cây ngô là cây lương thực chỉ đứng thứ hai sau lúa gạo, đóng vai trò quan trọng trong 

chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhiều nơi trên thế giới khan hiếm nguồn nước không canh 

tác được cây lúa nước, còn lấy ngô làm nguồn lương thực chính cung cấp cho bữa ăn 

hàng ngày. Cây ngô từ xa xưa đã được biết đến là cây lương thực quan trọng, có nhiều 

tác dụng đối với sức khỏe con người vì ngô rất giàu hàm lượng vitamin B, C, khoáng 

chất và chất xơ. Ngô là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số dân tộc khác ở tỉnh 

Điện Biên, từ ngô hạt người Thái đã chế biến qua lửa thành nhiều món ăn bằng cách 

nướng, đồ, bung, rang, v.v. 

Ngô nướng (khảu li chí): Từ nguyên liệu ngô bắp, loại ngô nếp còn tươi, bóc sạch 

lớp vỏ áo bên ngoài, đem nướng trên than hoa, đến khi các hạt ngô chuyển màu vàng là 

ngô đã chín. Món ăn này người Thái chế biến để ăn vặt trong những ngày mưa gió, nghỉ 

ở nhà. Kiểu nướng ngô thứ hai là đốt, người ta lấy bắp ngô còn tươi nguyên cả vỏ, đốt 

trên lửa cho chín, sau đó bóc vỏ ngoài ra để ăn ngô, món này thường được làm khi bếp 

lửa mới cháy, chưa có than để nướng. 

Ngô đồ (khảu li nửng): Ngô nguyên bắp, có thể bóc vỏ áo ngoài hoặc không, bỏ 

vào trong chõ đồ chín, rồi mang ra ăn trực tiếp. Kiểu chế biến này sẽ phục vụ được đông 

người ăn hơn so với món ngô nướng. 

Ngô bung (khảu li tổm): Chọn ngô nếp hạt căng tròn, chắc, mẩy, rửa sạch rồi cho 

lên bếp luộc với nước vôi trong, để dễ bong vảy và giòn, ngon hơn. Khi ngô chín, đổ 

ngô ra rá xát cho bong hết vỏ mày, đãi sạch nhiều lượt cho sạch vôi và mày ngô. Sau 

đó, cho hạt ngô đã làm sạch vào nồi, đun tiếp cho hạt ngô mềm, dẻo, nở bung ra như 

những bông hoa trắng. Ngô bung có thể ăn trực tiếp, hoặc trộn với gạo nếp rồi đồ chín, 

làm thành món xôi ngô nếp. 

Ngô rang (khảu li khủa): Đây là món người Thái học cách chế biến của người 

miền xuôi (Kinh) lên khai hoang từ thập kỷ 60, thường dùng ăn vặt. Từ hạt ngô nếp khô, 

hoặc còn tươi, bỏ vào chảo rang lên cho chín giòn, hoặc chín dẻo, rồi ăn trực tiếp; hoặc 

khi ngô đã chín thì rưới thêm mỡ, muối, hoặc đường rồi rang thêm một lúc nữa.  

Bánh ngô (khảu li nép): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số dân 

tộc khác, thường do phụ nữ làm trong những ngày nhàn rỗi, hoặc không đi làm. Từ hạt 
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ngô nếp non, đem rửa sạch, giã thật nhuyễn, trộn với đường hoặc mật ong, gói thành 

từng gói nhỏ bằng lá chuối, hoặc lá dong, rồi xếp vào trong chõ gỗ, đồ chín.  

Các món ăn từ khoai lang (măn ngồ): Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, 

khoai lang có nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới châu Mỹ, được con người trồng cách đây 

trên 5.000 năm. Cây khoai lang (tên khoa học: Ipomoca batatas L.) không chỉ là cây 

trồng quan trọng cung cấp lương thực cho con người, mà còn là cây thực phẩm, tạo ra 

các mặt hàng có giá trị kinh tế cao. Mặc dù lá và thân non cũng ăn được, nhưng các rễ 

củ nhiều tinh bột mới là sản phẩm chính và quan trọng nhất từ khoai lang, nên trong một 

số quốc gia khu vực nhiệt đới, nó là loại lương thực chủ yếu. Cùng với tinh bột, củ khoai 

lang chứa nhiều chất xơ; mặc dù có vị ngọt, nhưng củ khoai là thức ăn tốt cho những 

người mắc bệnh tiểu đường, do nó hỗ trợ cho sự ổn định nồng độ đường trong máu. Năm 

1992, người ta so sánh giá trị dinh dưỡng của khoai lang với các loại rau khác thì thấy 

hàm lượng xơ, các chất khoáng, vitamin A và C ở khoai lang cao nhất và cao hơn khoai 

tây. Cây khoai lang được người Thái ở tỉnh Điện Biên trồng từ xa xưa, vừa trồng ở trong 

vườn, vừa trồng trên nương. Khác với tập quán thu hoạch của người Kinh là giỡ toàn bộ 

khoai mang về bảo quản tại nhà, người Thái cần ăn bao nhiêu thì đào khoai về ăn bấy 

nhiêu, ít khi phơi khô để dự trữ. Thường người Thái đào khoai về chế biến luôn để ăn 

trong vòng ba, bốn ngày, khi củ khoai còn tươi. Mang khoai lang tươi về, người Thái có 

một số cách chế biến qua lửa đối với khoai lang như nướng, đồ. 

Khoai lang nướng (măn ngồ mốc) và khoai lang đồ (măn ngồ nửng) chủ yếu dùng 

ăn vặt, lúc đói kém mới ăn thay cơm. Muốn làm món khoai lang nướng, người ta đem 

củ khoai phơi qua hai nắng, rửa sạch, rồi vùi trong tro nóng, thỉnh thoảng đảo củ khoai 

để mặt củ tiếp xúc với nhiệt đều nhau, khi nào bóp củ khoai thầy mềm và có mùi thơm 

là khoai đã chín. Với cách này, củ khoai lang chín bằng nhiệt, không bị mất nước, nên 

ăn có vị ngọt hơn. Muốn làm món khoai lang đồ, người ta đem củ khoai lang mới đào 

về phơi qua hai nắng, rửa sạch, cho vào chõ đồ chín, rồi đổ ra rổ để ăn trực tiếp. Với 

cách này, củ khoai lang chín bằng hơi, không bị mất nước, nên ăn có vị ngọt hơn. Khi 

ăn khoai lang nướng hoặc khoai lang đồ, người ta bóc vỏ ngoài, ăn trực tiếp, hoặc chấm 

với đường, mật ong. 

Các món ăn từ củ sắn (măn cò/ măn tổn): Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, 

cây sắn (khoai mì) có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới và được trồng cách đây khoảng 5.000 

năm. Cây sắn được du nhập vào khoảng giữa thế kỷ XVIII (Phạm Văn Biên, Hoàng 

Kim, 1991). Củ sắn (củ mì) là loại thực phẩm có thành phần chủ yếu là tinh bột và các 

chất dinh dưỡng khác như protein, chất béo, chất xơ, v.v. Ăn sắn thơm ngon, nhưng nếu 

không biết chế biến và ăn đúng cách có thể bị ngộ độc sắn rất nguy hiểm, bởi trong củ 

sắn có chứa axit cyanhydric (HCN), một chất có thể gây độc chết người. Trên thực tế, 

những trường hợp bị ngộ độc thường do ăn sắn sống, sắn nướng hoặc luộc chưa chín, 

hoặc ăn sắn cả vỏ, ăn sắn khi đói và ăn nhiều, hoặc khi chế biến không ngâm, luộc kỹ 

sắn. Tại Việt Nam, sắn là cây lương thực quan trọng chỉ xếp sau lúa và ngô, có xu hướng 

chuyển dần từ vai trò cây lương thực sang cây công nghiệp, mang năng suất và lợi nhuận 
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cao cho người trồng. Ở tỉnh Điện Biên, sắn được người Thái và một số dân tộc khác 

trồng rất phổ biến. Trước đây, sắn là lương thực "cứu đói" của nhà nghèo, nhưng ngày 

nay sắn trở thành "đặc sản" của người thành phố. Người Thái tỉnh Điện Biên chế biến 

sắn củ qua lửa theo các hình thức như luộc, nướng, đồ. 

Sắn nướng (măn cò mốc): Đây là món ăn vặt của người Thái, không ăn trong bữa 

cơm chính, ai cũng có thể làm được. Từ sắn củ tươi, người ta đem bóc lớp vỏ gỗ bên 

ngoài, vùi trong tro nóng, thi thoảng phải đảo mặt, để củ sắn tiếp xúc với nhiệt đều thì 

sắn mới chín đều. Khi bóp thấy củ sắn đã mềm và có mùi thơm là chín, khi ăn, mang ra 

bóc bỏ lớp vỏ thịt, chấm mật ong, hoặc chấm đường, hoặc chấm muối ớt.  

Sắn đồ (măn cò nửng): Đây là món ăn phổ biến của người Thái, nhất là trong dịp 

thiếu đói. Từ nguyên liệu sắn củ tươi, người ta lột sạch lớp vỏ thịt màu hồng, rửa sạch, 

bổ miếng vừa, ngâm trong dòng nước chảy (nước suối) qua một đêm để loại bỏ độc tố. 

Vớt sắn ra rửa sạch, rồi xếp trong chõ gỗ đồ chín, lưu ý phải mở nắp chõ để chất độc 

bay ra ngoài. Khi chín, ăn với đường hoặc mật ong để trung hòa chất độc, hoặc chấm 

muối ớt. Người Thái cũng thường tiếp chế món này bằng cách tiếp tục giã sắn đã đồ 

chín cho nhuyễn dẻo, trộn thêm muối, hoặc đường, rồi nặn thành từng chiếc bánh nhỏ, 

đem rán trong chảo mỡ. Trong khi ăn nếu thấy sắn có vị đắng nên bỏ đi vì sắn càng đắng 

thì càng nhiều HCN. 

Bánh bột sắn (nặm măn cò/ măn tổn): Đây là món ăn mới phát sinh trong thời kỳ 

đói kém, khi người Thái phải ăn cơm trộn với củ sắn cho đỡ đói, đã chế biến món bánh 

bột sắn để thay đổi khẩu vị. Từ củ sắn, người ta nạo thành các sợi nhỏ, bỏ vào một cái 

giỏ, rồi đặt vào khung ép cho kiệt nước. Nước ép sắn hứng vào bát hoặc chậu, sau đó 

mang phơi nắng khoảng 2 giờ, tinh bột sẽ lắng xuống đáy chậu, lúc này chắt hết phần 

nước trong phía trên đi sẽ được sản phẩm tinh bột sắn màu trắng. Tiếp tục phơi cho tinh 

bột sắn thật khô, rồi đem cất giữ. Khi cần chế biến bánh bột sắn, người ta mang bột này 

ra hòa với một chút nước lã, một chút đường, hoặc mật ong, rồi gói vào trong lá chuối 

hoặc lá dong, thành từng bánh nhỏ một, bỏ vào chõ đồ chín để ăn. 

Các món ăn chế biến qua lửa sử dụng trong ngày 

Phần lớn các món ăn trong bữa ăn thường ngày của người Thái là chế biến qua 

lửa, đây là phương pháp chế biến món ăn chủ đạo trong VHAT của người Thái. Nơi chế 

biến món ăn chủ yếu là trong căn bếp, do đó người Thái rất chú trọng khâu vệ sinh căn 

bếp và bếp lửa. Theo đó, họ có những quy định, hoặc kiêng kỵ đối với việc sử dụng bếp 

lửa như: Phải thường xuyên quét bếp, dọn tro bếp, không để chất đống to trong bếp; 

không được khạc nhổ vào bếp lửa vì đó là hành vi xúc phạm hồn của bếp lửa (khuôn chi 

phay); riêng đối với vật liệu làm củi đun thì có rất nhiều kiêng kỵ như: không dùng vật 

liệu dỡ ra từ chuồng gia súc, gia cầm bị hỏng, vì sẽ làm cho linh hồn bếp bị ô uế, ai dùng 

củi này sẽ bị điên; không dùng vật liệu dỡ ra từ sàn chan hỏng (sàn chan ở cuối nhà, sàn 

quản ở đầu nhà) vì có dính các chất ô uế, ai dùng củi này lời nói sẽ không thiêng; không 

dùng cái cày hỏng làm củi đun, vì cái cày liên quan đến thần lúa, ai dùng củi này sẽ bị 

trời đánh; một số họ kiêng dùng loại củi mà người ta cho rằng đó là cây “tô tem” của họ 
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mình, như họ Lường kiêng khai thác các gốc cây cụt (còn tò) làm củi đun (thực tế là gỗ 

tươi, không cháy tốt), họ Lò kiêng dùng cây tảng (thực tế là gỗ xốp, nhiều khói), họ 

Tòng kiêng cây vông (thực tế là gỗ xốp, không cháy tốt); cách đun củi cũng có các kiêng 

kỵ như: Phải đun từ đằng gốc cây củi trước, vì quan niệm rằng đun từ ngọn cây củi trước 

thì những người mang thai trong gia đình sẽ bị khó đẻ; không dùng cây củi gõ vào các 

hòn kê bếp (khẳn xẩu) vì hồn trú ngụ trong hòn kê sẽ bỏ đi, không phù hộ cho gia đình, 

v.v. Trong thực tế, nếu loại bỏ các yếu tố tâm linh, thì nhiều kiêng kỵ của người Thái có 

tính hợp lý và khoa học.  

Nguồn nước dùng để rửa thực phẩm, chế biến món ăn trong gia đình người Thái 

thường do mọi thành viên cùng tham gia (trừ người cao tuổi được khuyến khích hạn chế 

làm việc nặng) đi lấy vào sáng sớm, lúc đi rửa mặt ngoài suối hoặc ở máng nước. 

Lệ tục Thái quy định người tham gia nấu nướng phải ăn mặc gọn gàng, tránh hở 

hang, rách rưới; họ thường nhắc nhở hoặc “doạ” nhau rằng “nếu làm rơi giọt sữa vào 

cái ninh đồ cơm sẽ bị sét đánh”. Khi bắc xoong, nồi lên đun trên bếp lửa, phải để cho 

hai tai của nó dọc theo chiều dài của ngôi nhà, dọc theo chiều chảy của dòng nước (trong 

đó phía quản ở đầu nguồn và phía chan ở cuối nguồn), người Thái quan niệm làm như 

vậy mới thuận theo sắp đặt của tạo hoá, gia đình nào không thực hiện sẽ bị “ma nhà” 

quở trách vì không tuân theo sắp đặt của thần nước, trong nhà sẽ gặp phải những điều 

không hay. Xoong, nồi khi bắc xuống phải để đúng chiều như đặt trên bếp, đặt nơi chắc 

chắn, xa lối đi lại để tránh gây nguy hiểm cho mọi người và trẻ con, tránh người bước 

qua gây ô uế món ăn; không dùng đôi đũa đảo thức ăn để bắc nồi canh ra khỏi bếp, vì 

tuy có tiện, nhưng có thể gây bẩn đũa, hoặc làm đổ nồi canh, vừa mất ăn vừa gây nguy 

hiểm cho người làm; khi bắc nồi canh, nồi xào xuống bắt buộc phải đảo qua đảo lại, vừa 

để thức ăn ngấm đều gia vị, vừa để thức ăn bay bớt nhiệt, tránh bị ngái, bị nồng, người 

Thái nhắc nhở nhau rằng nếu không đảo qua, đảo lại thì khi sinh con nhỏ ra nó sẽ bị 

câm. Khi làm cái cặp tre để nướng thực phẩm, nhất thiết phải chẻ tre từ đằng gốc lên 

đằng ngọn, phía đằng gốc mở, còn phía đằng ngọn để liền, người Thái cho rằng làm như 

vậy mới đúng, phụ nữ trong gia đình ăn thức ăn nướng từ những cặp tre đúng chiều thì 

sinh nở mới dễ dàng, ngược lại sẽ khó sinh nở. Tương tự, khi làm cái ống lam cũng phải 

làm miệng ống phía đằng gốc, về quan niệm cũng giống như trường hợp làm cái kẹp tre 

nướng. Trong khi nướng thức ăn trong que nướng, kiêng không cho trẻ con ăn thức ăn 

còn trong cặp, vì theo quan niệm của người Thái, người ăn mai này sẽ gặp phải gông 

cùm, tù tội (hình cái cặp que nướng thức ăn trông giống cái cùm), điều này có ý nghĩa 

giáo dục trẻ em không được ăn vụng, vì ăn vụng thì hay ăn vôi, dễ bị hóc xương, nguy 

hiểm khó lường. Khi cởi lạt buộc cặp que tre nướng thức ăn phải cởi cho hết nút xoắn, 

vì người Thái quan niệm người nào cởi không hết nút thì nói năng không trôi chảy, gặp 

phải trường hợp cãi cọ với người khác hay bị thua, điều này có ý nghĩa nhắc nhở mọi 

người làm bất cứ việc gì cũng phải cho tròn, phải rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận.  

Đôi nét về các phương pháp chế biến thực phẩm của người Thái: Như trên đã nói, 

người Thái chủ yếu làm các món ăn bằng phương pháp chế biến qua lửa. Thông thường, 
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phương pháp chế biến thực phẩm qua lửa bao gồm 4 cách: (i) Cách làm chín thực phẩm 

trong nước (luộc, kho); (ii) cách làm chín thực phẩm bằng hơi nước (hấp, đồ); (iii) cách 

làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa (nướng); và (iv) cách làm chín thực 

phẩm trong chất béo (rán, rang, xào). Người Thái đã sử dụng hầu hết các cách này để 

chế biến thực phẩm làm món ăn. 

- Luộc là làm chín thực phẩm bằng cách tiếp xúc trực tiếp với sức nóng của nước 

sôi, khác với hấp là dùng hơi làm chín. Cũng tùy theo yêu cầu chế biến của mỗi món ăn 

mà lượng nước cũng như cho thực phẩm vào luộc ngay khi nước lạnh (luộc thịt lợn, thịt 

gà, v.v.) hoặc cho vào sau khi nước đã sôi (luộc rau, củ, v.v.). Quy trình thực hiện: Làm 

sạch nguyên liệu thực phẩm (sơ chế thực phẩm); luộc chín thực phẩm; bày món ăn vào 

đĩa, kèm nước chấm hoặc gia vị thích hợp, có thể sử dụng nước luộc. Yêu cầu kĩ thuật: 

Nước luộc trong; thực phẩm động vật chín mềm, không dai, không nhừ; thực phẩm thực 

vật rau lá chín tới, xanh màu, rau củ chín bở.  

- Ninh là cách chế biến làm chín thực phẩm bằng nước sôi lăn tăn trong thời gian 

lâu để thực phẩm tiết nhiều chất ngọt vào nước và chín dừ, thích hợp đối với các nguyên 

liệu động vật dai, cứng, có lẫn cả xương, gân, bạc nhạc và một vài thứ củ và quả, hạt có 

bột tươi hay khô. Khác với món luộc, món ninh ăn luôn cả nước lẫn cái. Ninh không có 

nhiều món phong phú như các loại món ăn khác. 

- Hầm là phương pháp bỏ thực phẩm (đã rán hay xào) vào nước, đun nhỏ lửa trong 

thời gian lâu để làm cho thực phẩm thơm và chín dừ dần. Quá trình làm món hầm là 

phải phối hợp cả rán (hay xào) và ninh. Hiện nay có rất nhiều nồi hầm chuyên dụng nên 

thời gian ninh/ hầm cũng được rút ngắn khá nhiều. 

- Chần/ nhúng/ dội: là làm chín thực phẩm bằng nhiệt từ nước sôi trong khoảng 

thời gian ngắn. Nguyên liệu sau khi đã sơ chế bỏ vào nước sôi đảo đều nguyên liệu cho 

tiếp xúc đều với nước hoặc dội nước sôi vào nguyên liệu cho đến khi nguyên liệu đạt 

yêu cầu chế biến của món ăn. Ví dụ: giá chần, hành chần, thịt bò tái, v.v. 

- Nấu là phương pháp làm chín thực phẩm bằng cách phối hợp nguyên liệu động 

vật và thực vật, có thêm gia vị trong môi trường nước sôi. Quy trình thực hiện: Làm 

sạch thực phẩm, cắt, thái phù hợp, tẩm ướp gia vị (có thể rán qua cho ngấm và giữ độ 

ngọt); nấu nguyên liệu động vật trước, sau đó cho nguyên liệu thực vật vào nấu tiếp, 

nêm vừa miệng; trình bày theo đặc trưng của món ăn. Yêu cầu kĩ thuật: Thực phẩm chín 

mềm, không dai, không nát, hương vị thơm ngon, đậm đà, màu sắc hấp dẫn.      

- Kho là phương pháp làm chín thực phẩm với lượng nước vừa phải, hoặc rất ít 

trong nồi. Quy trình thực hiện: Làm sạch thực phẩm, cắt, thái phù hợp, tẩm ướp gia vị 

cho ngấm (chủ yếu là vị mặn); đun thực phẩm với lượng nước vừa đủ (có thể thêm nước 

hàng, nước dừa, nước chè xanh); cho thêm các gia vị như gừng, tỏi, ớt, giềng, v.v.; có 

thể kho lẫn nguyên liệu động vật và thực vật nhưng phải kho nguyên liệu động vật trước; 

trình bày món ăn theo đặc trưng từng món. Yêu cầu kĩ thuật: Thực phẩm mềm, nhừ, 

không nát, ít nước, hơi sánh; thơm ngon, vị mặn đậm đà; màu vàng, nâu, đỏ, đẹp mắt.  
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- Rim là cách chế biến cũng hơi giống kho, đều làm chín thực phẩm với lượng 

nước rất ít trong nồi, lửa nhỏ để chín nguyên liệu trong một thời gian nhất định. Cách 

chế biến này sử dụng gia vị tạo màu (còn gọi là nước hàng), có mùi, có màu đặc trưng.  

- Om là phương pháp bỏ thực phẩm (chủ yếu các loại có mùi tanh, hôi) đã được 

xào (hay rán qua) vào nồi có vung kín với ít nước, đun tương đối lâu, nhằm làm cho 

thực phẩm và gia vị có mùi thơm, chín mềm và tiết ra chất keo đông (gélatine). 

- Hấp (đồ) là cách làm chín thực phẩm bằng sức nóng của hơi nước, đòi hỏi lửa to 

để hơi nước bốc nhiều mới đủ làm chín thực phẩm. Nguyên liệu chế biến không tiếp xúc 

trực tiếp với nước mà ngăn cách qua một dụng cụ gọi là miếng cách thủy; có thể sử dụng 

bát, rổ, hay một phên đan bằng tre để làm dụng cụ đều được cả; gần như thực phẩm giữ 

lại nguyên vẹn chất dinh dưỡng bởi không bị hòa vào nước trong quá trình chế biến. 

Quy trình thực hiện: Làm sạch thực phẩm; sơ chế tuỳ yêu cầu của món, tẩm ướp gia vị 

thích hợp; hấp chín thực phẩm; trình bày đẹp, sáng tạo. Yêu cầu kĩ thuật: Thực phẩm 

chín mềm, ráo nước; hương vị thơm ngon; màu sắc đặc trưng của món ăn. Món hấp rất 

dễ thực hiện, tiết kiệm được thời gian và chi phí vật liệu khác. 

- Nướng, quay là cách làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa. Nướng 

(thường dùng than nóng) trên vỉ, xiên nướng hoặc dùng dòng không khí nóng của lò 

nướng. Hầu hết các thực phẩm khi nướng đều được tẩm ướp gia vị trước, có cho hoặc 

cho ít dầu/ mỡ. Quy trình thực hiện: Làm sạch nguyên liệu; để nguyên hoặc cắt, thái 

thực phẩm phù hợp, tẩm ướp gia vị, đặt lên vỉ hoặc xiên vào que tre vót nhọn; nướng 

vàng đều 2 mặt; trình bày đẹp, sáng tạo. Yêu cầu kĩ thuật: Thực phẩm chín đều, không 

dai; hương vị thơm ngon đậm đà; màu vàng nâu. Quay cũng tương tự như nướng, nhưng 

quay thịt thường sử dụng nhiệt độ cao hơn, quay liên tục đồng thời phải thêm một lượng 

dầu/ mỡ tương ứng lên bề mặt của thực phẩm, ví dụ: Gà, vịt, lợn quay, v.v. 

- Chiên/ rán, rang, áp chảo và xào là cách làm chín thực phẩm trong dầu/ mỡ. 

Chiên/ rán là làm chín thực phẩm trong chảo bằng nhiều dầu/ mỡ, đun với lửa vừa, trong 

thời gian nhất định. Quy trình thực hiện: Làm sạch nguyên liệu, cắt thái phù hợp, tẩm 

ướp gia vị; cho vào chất béo đang nóng già, rán vàng đều, chín kỹ; trình bày đẹp, sáng 

tạo. Yêu cầu kĩ thuật: Giòn, xốp, ráo mỡ, chín kĩ, săn thịt, không cháy xém hay vàng 

non, chín đều, không dai; hương vị thơm ngon vừa miệng; có lớp ngoài màu vàng nâu 

bao quanh thực phẩm. Rang là làm chín thực phẩm bằng cách đảo đều tay trên chảo hoặc 

nồi với lượng rất ít hoặc không có dầu/ mỡ với lửa nhỏ trong khoảng thời gian nhất định 

để thực phẩm chín từ ngoài vào trong. Quy trình thực hiện: Làm sạch nguyên liệu; cho 

vào chảo một lượng rất ít dầu/ mỡ, đảo đều liên tục cho đến khi thực phẩm chín vàng; 

trình bày đẹp, sáng tạo. Yêu cầu kĩ thuật: Món rang phải khô, săn chắc, có mùi thơm, 

màu sắc hấp dẫn và có độ giòn ngon (lạc rang, ngô rang, v.v.). Áp chảo là kiểu chế biến 

món ăn bằng cách đảo thực phẩm nhanh tay với nhiệt độ cao trong chảo và một lượng 

dầu/ mỡ nhất định. Nguyên liệu áp chảo thường sơ chế mỏng, không quá dày, để nhiệt 

có thể làm tái hoặc chín dễ dàng. Xào là đảo qua đảo lại thực phẩm trong chảo với lượng 

mỡ/ dầu vừa phải; thực phẩm được kết hợp nhiều loại nguyên liệu (thực vật và động vật) 
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cùng với nhiều loại gia vị, đun lửa to trong thời gian ngắn, để món ăn tạo sự hấp dẫn, 

vừa miệng khi ăn. Quy trình thực hiện: Làm sạch nguyên liệu, cắt thái phù hợp, tẩm ướp 

gia vị; cho vào chảo một lượng ít chất béo; xào nguyên liệu động vật trước, sau đó cho 

nguyên liệu thực vật vào, sử dụng lửa to, xào nhanh, có thể cho thêm ít nước để tăng độ 

chín, nêm vừa ăn; trình bày đẹp, sáng tạo. Yêu cầu kĩ thuật: Thực phẩm động vật chín 

mềm không dai, thực vật chín tới, giữ được màu tươi của thực vật, không mềm nhũn; 

còn lại ít nước, hơi sệt, vị vừa ăn. 

Các món ăn từ động vật: Trong rất nhiều món ăn mang hương vị đặc trưng của 

dân tộc Thái thì các món nướng được ưa chuộng nhất trong mâm cỗ của người Thái 

Mường Thanh xưa, được gìn giữ và lưu truyền cho tới ngày nay. Các loại thịt động vật 

gia súc, gia cầm đều có thể nướng (pỉnh là cặp que nướng, phò là gói nguyên liệu vào 

trong lá chuối nướng trên than hoa, chí là bỏ trực tiếp miếng thịt đã sấy khô lên trên 

than, mản xót là dùng que xiên các miếng thịt nướng trên than nóng đỏ). Đối với các 

món ăn từ động vật (gia súc, gia cầm, thú nuôi, v.v.) chế biến qua lửa ăn trong ngày, 

hình thức nướng được người Thái ưa thích nhất, ngoài ra còn nhiều hình thức chế biến 

khác như: Luộc; đồ; hấp; hầm; rán; sấy; lam; xào; kho; nấu canh; om; vùi tro, v.v. 

Các món luộc (tổm) 

Món thịt luộc (nhứa tổm) là món dễ làm, phù hợp với khẩu vị của nhiều người, từ 

người già đến người trẻ. Món thịt luộc dùng rất nhiều loại thịt, chỉ trừ thịt của các con 

thú có mùi tanh, mùi khét nhiều (những loại thịt có mùi tanh, mùi khét nhiều người ta 

sẽ chế biến cách khác); nội tạng của con vật cũng được người Thái đem luộc. Cách chế 

biến chung cho món thịt luộc là: Chọn đủ số thịt cần luộc, rửa sạch, cắt miếng vừa bỏ 

vào trong nồi nước lã, cho muối và một số gia vị phù hợp với từng loại thịt để khử mùi 

tanh và tăng thêm mùi thơm của thịt, bắc nồi lên bếp lửa, đun sôi đến khi thịt chín, nếu 

thịt dai thì thời gian đun lâu hơn. 

Món thịt trâu luộc chấm chéo pịa (nhứa chứt chẳm chéo pịa): Đây là món ăn có 

từ xa xưa của người Thái, thường khi mổ trâu để tổ chức các sự kiện lớn trong cộng 

đồng như đám cưới (ténh đòng); lên nhà mới (khửn hươn máư); ăn tết (cìn chiềng) đều 

làm món ăn này, đàn ông trực tiếp chế biến, còn phụ nữ thì tham gia chuẩn bị rau, măng, 

đồ xôi, sắp đặt bát đĩa. Sau khi mổ trâu, người ta chọn lấy thịt nạc (nhứa tằn), hoặc thịt 

ba chỉ (nhứa sảng) của con trâu (chọn lấy chỗ thịt ít gân, không dai), đem cắt thành 

miếng dài 15-20cm, đường kính 5-7cm rồi cho vào nồi, đổ nước cho ngập thịt, nêm ít 

muối, mì chính, tỏi củ rồi luộc lên cho chín. Khi thịt đã chín, gắp bỏ vào trong chậu 

nước lạnh để giảm độ dai của thịt, sau đó luộc tiếp một lúc nữa, rồi vớt thịt ra chậu hoặc 

rổ cho nguội. Khi ăn, thái thịt trên cái thớt chuyên dùng thái thịt chín (khiêng súc) và 

thái ngang thớ thịt để ăn không bị dai. Thịt thái xong được bày thành nhiều lớp trên đĩa, 

các miếng không đẹp mắt sẽ được xếp xuống đáy đĩa, các miếng vuông vắn, đẹp mắt sẽ 

được bày lên mặt trên và rắc thêm một chút lá chanh, mấy lát ớt tươi chín đỏ cho đẹp 

mắt. Đồ chấm của món thịt trâu luộc ngon nhất là chéo pịa. Nguyên liệu làm chéo pịa 

là dưỡng chấp trong ruột non của trâu, đem chưng lên cho chín, thái thêm lá chanh, đập 
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thêm tỏi củ, nêm ớt, muối, mák khén, hạt dổi nướng (ngày nay có cả mì chính). Thịt trâu 

chấm chéo pịa ăn có vị hơi đăng đắng, cay, mặn, bùi, kích thích tiêu hóa, khiến người 

ăn không bị cảm giác khó tiêu. Theo quan niệm của người Thái, thịt trâu có vị ngọt, tính 

hơi hàn, không độc, nên khi ăn cần phải chấm ớt, tỏi, lá chanh có tính nóng, để cân bằng 

hàn - nhiệt. Thịt trâu có tác dụng bổ khí huyết, mạnh gân cốt và có thể chữa được chứng 

phong thấp sưng tê, đau lưng, phù chân, nhưng những người bị thương tích, hoặc mới 

sinh con nên kiêng ăn thịt trâu, vì sẽ làm vết thương lâu lành. 

Ngoài món thịt trâu luộc chấm chéo pịa, khi mổ bò, dê, người Thái cũng thường 

chế biến món luộc chấm chéo pịa của các con vật đó. Trước đây, người Thái chấm thịt 

bò luộc (nhứa ngua tổm) với chéo ớt giã với lá chanh và gừng nướng, nhưng ngày nay 

họ chấm chéo pịa bò (cách chế biến tương tự như chéo pịa trâu); thịt bò có vị ngọt, tính 

ấm, có tác dụng bổ tỳ vị, ích khí huyết, mạnh gân cốt. Ttương tự, người Thái cũng chấm 

thịt dê luộc (nhứa bẻ tổm) với chéo pịa dê (cách chế biến tương tự như chéo pịa trâu).  

Món lòng trâu luộc (chương tọng quai tổm): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái, thường làm trong các dịp mổ trâu. Nói là lòng trâu nhưng thực ra là sử dụng nhiều 

bộ phận nội tạng của trâu như gan trâu, dạ sách, dạ tổ ong, ruột non, ruột già, lá lách, 

tim, cật. Đầu tiên, người ta đem các bộ phận nội tạng trâu rửa sạch, riêng ruột đem lộn 

trái, trần qua nước sôi, cạo rửa cho hết mùi, sau đó bỏ tất cả vào trong nồi, đổ nước, nêm 

thêm muối, một vài củ tỏi, đun sôi cho đến khi chín tới. Vớt lòng ra chậu nước lạnh, 

mục đích là để lòng đỡ bị dai, sau đó lại cho vào đun tiếp đến khi chín hẳn. Vớt lòng ra 

rổ cho nguội, thái thành từng miếng vừa ăn, rồi bày món lên đĩa, các miếng không đẹp 

để dưới đáy đĩa, các miếng tim, gan, dạ sách bày lên mặt đĩa. Món lòng trâu luộc thường 

được chấm chéo pịa trâu, tuy ăn hơi dai, nhưng có mùi vị đặc trưng khá hấp dẫn. 

Món thịt lợn luộc (nhứa mù tổm): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và 

nhiều dân tộc khác, trong bữa cơm gia đình thường nhật, ai cũng biết chế biến. Người 

ta chọn thịt nạc, hoặc thịt ba chỉ, thịt móng giò, rửa sạch, cắt ra thành miếng vừa để luộc 

cho thịt nhanh chín. Bỏ thịt vào nồi nước lạnh, đun sôi, vớt hết các bọt nổi trên mặt nồi 

nước. Khi thịt chín tới thì vớt ra cho vào chậu nước lã, rửa lại lần nữa cho thịt hết mùi 

hôi, rồi bỏ vào trong nồi, nêm thêm một ít muối, củ gừng nướng, đun tiếp cho đến khi 

thịt chín hẳn. Vớt thịt ra cho nguội, thái ngang lát thịt rồi bày lên đĩa. Thịt lợn luộc 

thường chấm bằng chẳm chéo ớt, muối, rau mùi, lá tỏi. Nếu là thịt ba chỉ luộc, hoặc thịt 

luộc có dính mỡ thì kết hợp ăn kèm với lá chua chát (bàư sổm phát). Lòng lợn luộc chấm 

chéo ớt, muối, chanh cũng là món không thể thiếu khi mổ lợn. Ngoài ra, lòng lợn luộc 

còn được tiếp chế thành món lòng lợn luộc trộn rau thơm, gia vị, chế biến bằng cách 

thái nhỏ các phần nội tạng, rồi trộn với rau thơm, gia vị, lá cây chua chát.   

Thịt chó luộc (nhứa mà tổm): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, thường do 

đàn ông thực hiện, phụ nữ ít khi làm vì họ không ưa mùi thịt chó sống. Nguyên liệu: 

Thịt đùi chó có dính cả da, gan chó, mật chó; gia vị có củ riềng, củ sả, muối, ớt, mák 

khén, hạt dổi, tỏi củ, lá chanh. Chế biến: Thịt đùi chó làm sạch, cắt thành miếng hình 

khối, bỏ vào trong nồi nước, nêm muối, bỏ thêm lá chanh, củ sả, củ riềng thái miếng để 
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tăng mùi thơm, át mùi tanh của thịt chó đi, rồi đun sôi. Trong quá trình sôi, phải vớt hết 

bọt nổi đi, thịt chín tới vớt ra chậu nước lạnh cho thịt đỡ dai và làm giảm mùi hôi của 

thịt, sau đó lại bỏ vào nồi đun tiếp cho đến khi thịt chín hẳn. Vớt thịt ra rổ cho nguội, rồi 

thái thịt thành từng miếng vừa ăn. Khi ăn thường chấm với chéo gan chó. Để chế biến 

món chéo gan chó, người ta lấy gan chó luộc chín, giã nhuyễn, trộn thêm một chút mật 

chó (luộc chín, nướng qua cho thơm), rồi trộn lá chanh, củ riềng giã nhỏ, củ sả, muối, 

ớt, mì chính tạo ra món chéo gan sền sệt. Khi ăn, người ta gắp miếng thịt chó chấm với 

chéo gan, ăn vừa có vị bùi bùi, vừa có vị cay cay, mặn mặn, đăng đắng, dễ tiêu hóa, 

đồng thời còn ăn kèm với lá mơ, củ sả, riềng thái lát, húng chó, húng lủi hay rau ngổ. 

Ngày nay, có một số người Thái thích ăn thịt chó luộc chấm mắm tôm, hoặc chấm muối, 

chanh ăn kèm các loại rau thơm như đã nói ở trên, cách ăn này học theo người Kinh lên 

khai hoang từ nhiều thập kỷ trước. 

Món thịt gia cầm luộc chấm chéo gan (nhứa tổm chẳm chéo tắp): Đây là món ăn 

từ xa xưa của người Thái và một số DTTS khác, ai cũng biết chế biến. Bốn loại gia cầm 

là gà (cáy), vịt (pết), ngỗng (hán), ngan (nan) luộc đều chấm chéo gan, nhưng gan và 

thịt phải cùng một con vật. Nguyên liệu: Gia cầm các loại; gia vị có lá chanh, rau mùi, 

ớt, tỏi, mák khén, muối, mì chính, thảo quả, hạt dổi. Chế biến: Trước tiên, cắt tiết con 

vật, vặt lông, làm lòng sạch sẽ, xát muối và nước gừng vào con vật để khử mùi hôi, rồi 

rửa sạch. Đem con vật bỏ vào nồi nước lạnh, cho một chút muối, thêm một nhánh gừng, 

đun sôi cho thịt chín vừa, chú ý nếu con vật còn non thì luộc nhanh hơn so với con vật 

đã già, rồi vớt ra đĩa, hoặc rổ để nguội. Chặt thịt chín ra thành các miếng có hình khối, 

càng gọn miếng càng đẹp. Xếp thịt lên đĩa theo trình tự các miếng chân, cánh, xương 

xuống đáy đĩa, các miếng thịt liền da có màu và hình khối đẹp xếp lên mặt đĩa, rắc một 

ít lá chanh lên cho đẹp và tăng mùi thơm. Để tạo ra bát chéo gan, đem gan của con vật 

luộc chín, rồi nướng qua trên than hoa cho dậy mùi thơm; gia vị nướng lên cho thơm, 

giã mịn; rau thơm thái nhỏ và gan của con vật cho vào giã chung cho thật nhuyễn, chắt 

thêm một chút nước luộc thịt, tạo thành bát chéo sền sệt. Khi ăn, xé thịt thành miếng 

nhỏ, chấm chéo gan. Khi luộc thịt gia cầm, người Thái thường tận dụng nước luộc để 

nấu với măng chua, hoặc rau cải, rau ngót, quả bí, tạo ra các món canh rau. 

Các món nướng (pỉnh): Món nướng là nét VHAT đặc trưng của đồng bào Thái ở 

vùng núi cao với những hương vị rất riêng, được chế biến từ những nguyên liệu sẵn có 

trong tự nhiên hoặc những sản vật do chính bà con làm ra. Để có một món nướng ngon, 

điều quan trọng nhất là khâu lựa chọn thực phẩm, nguyên liệu, gia vị (ớt, tỏi, gừng, 

muối, v.v.) ướp phù hợp với từng loại thịt, đặc biệt không thể thiếu “mắc khén” (các gia 

vị truyền thống không thay đổi, mấy năm trở lại đây có thêm mì chính). Người Thái có 

các hình thức nướng khác nhau như thịt xiên nướng (nhứa mản xót); thịt gói lá nướng 

(nhứa phò); thịt cặp que nướng (nhứa pỉnh), v.v. 

Món thịt trâu xiên que nướng (nhứa quai mản xót): Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái và một số dân tộc khác, thường do đàn ông chế biến, phụ nữ ít khi tham gia. 

Nguyên liệu: Thịt trâu, chọn thịt mềm, lẫn ít gân, như thịt thăn, thịt bắp đùi; gia vị như 
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ớt, mák khén, hạt dổi, tỏi củ, lá chanh, lá lốt, muối, mì chính. Chế biến: Thịt trâu lọc bỏ 

hết gân, thái miếng mỏng vừa ăn; ướp thịt với các gia vị khoảng 15-20 phút cho thịt 

ngấm đều. Vót que nhọn bằng tre tươi để xiên các miếng thịt, ép chặt các miếng thịt lại, 

rồi đem gác que thịt nướng trên than đỏ. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là bề ngoài của thịt 

chín vàng, khoảng giữa của các miếng thịt còn hồng hồng, có mùi thơm đặc trưng, ăn 

có vị ngọt và cay của các gia vị. Thịt chín được gỡ ra khỏi xiên, bày lên trên đĩa, dưới 

đáy đĩa có lót một số lá rau sống vừa để tăng tính thẩm mỹ, vừa để ăn kèm. Món này ăn 

ngay khi còn nóng hổi thì rất ngon, có thể ăn trực tiếp hoặc chấm chéo pịa trâu. 

Món nội tạng trâu xiên que nướng (chương tọng quai mản xót): Đây là món ăn từ 

xa xưa của người Thái. Nguyên liệu: Nội tạng trâu gồm dạ sách (pặp sừ), dạ tổ ong (tà 

sầng), gan trâu (tắp quai); gia vị có ớt, gừng, mák khén, hạt dổi, tỏi củ, quả chanh, lá 

lốt, muối, mì chính. Chế biến: Dạ sách, dạ tổ ong rửa bằng nước muối pha loãng có thêm 

một ít nước cốt chanh khoảng 5 phút rồi rửa lại với nước nhiều lần, để ráo; gan rửa sạch; 

tất cả đem trần qua nước sôi, nhúng tiếp nước lạnh và rửa lại. Dạ sách, dạ tổ ong và gan 

đem thái miếng mỏng vừa ăn, ướp các gia vị giã nhỏ hoặc băm nhỏ khoảng 15-20 phút 

cho ngấm. Sau đó, lấy que tre nhọn xiên các miếng nội tạng này (lưu ý xiên thưa, không 

xiên ép chặt như món thịt nạc nướng), đem nướng chín trên than đỏ, nướng càng nhanh 

chín càng tốt. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là các miếng nội tạng chín vàng đều, có mùi 

thơm đặc trưng, ăn có vị ngọt, cay, hơi dai dai như ăn mực nướng.  

Món da trâu thui chấm chéo ớt muối (nằng quai): Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái đen và một số dân tộc khác. Da trâu đem thui cháy hết lông trên bếp củi, cạo 

sạch phần cháy đen đi, bỏ lên thớt, dùng chày hoặc sống dao đập cho miếng da mềm ra. 

Dùng dao băm nhẹ lên cả hai mặt của miếng da trâu thật nhiều lát nông để có thể xé 

thành những miếng nhỏ. Khi ăn dùng tay xé từng miếng nhỏ một, chấm với bát chéo 

được chế biến từ ớt bột, mák khén, muối, mì chính, hạt dổi giã nhuyễn. 

Món thịt lợn băm gói lá nướng (nhứa mù pỉnh păn tòng): Đây là món ăn từ xa xưa 

của người Thái, được chế biến trong các sự kiện có đông người tham dự, như đám cưới 

(ténh đòng), lên nhà mới (khửn hươn máư), cúng bản (xên bản), phụ nữ và nam giới đều 

có thể tham gia chế biến. Nguyên liệu: Thịt nạc lợn; thịt mỡ ở sống lưng lợn; rau thơm, 

gia vị gồm có hành lá, thì là, củ sả, húng chó, củ gừng, ớt, mák khén, hạt dổi, muối, mì 

chính; lá chuối. Chế biến: Chọn lấy thịt nạc ngon của lợn, đem thái nhỏ, đồng thời thái 

thêm một vài miếng mỡ bóc từ sống lưng lợn, trộn theo tỉ lệ một miếng mỡ, chín miếng 

thịt, để món thịt lợn băm nướng lên không bị khô. Băm thịt nạc và mỡ cho thật nhuyễn, 

bóp trộn đều với các rau thơm, gia vị, sau đó gói vào trong lá chuối, gói từ ngọn lá cuốn 

về phía gốc lá, đủ bốn lớp, kẹp gói thịt trong que cặp, nướng trên than hoa để cho thịt 

chín đều từ ngoài vào trong. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là khi bóc lá ra, phía ngoài thịt 

có màu chín vàng, ăn có vị ngọt của thịt, vị cay của gia vị, mùi thơm của rau thơm và 

hơi lá bị nướng sém hòa quyện.  

Món ruột non lợn nướng (xảy non mù pỉnh): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái, thường sử dụng làm đồ dâng cúng trong các nghi lễ cúng tổ tiên (pành phì hươn), 
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cúng hồn vía (pành khuồn), cúng bản (xên bản). Nguyên liệu: Ruột non lợn, chọn loại 

ống ruột bé, căng tròn và có màu sắc trắng hồng tươi mới, chất dịch bên trong có màu 

trắng sữa, không có mùi tanh hôi; gia vị như muối, ớt, mák khén, hạt dổi, mì chính, hành 

củ. Chế biến: Ruột non đem xát giấm, hoặc nước chanh cho hết mùi tanh rồi rửa sạch, 

ướp gia vị khoảng 15 phút cho ngấm đều gia vị. Sau đó, cặp ruột non vào que tre tươi, 

nướng trên than hồng (tránh nướng trên than đỏ quá, món ăn dễ bị cháy) đến khi lòng 

ngả màu vàng, thơm nức thì gỡ lòng ra thớt, thái thành từng miếng vừa mồm. Bày món 

ăn lên đĩa, đáy đĩa có lót vài loại rau sống có tính mát, vừa để đẹp mắt, vừa để ăn kèm. 

Món thịt nạc lợn thái miếng nướng (nhứa mù tằn pỉnh): Đây là món ăn từ xa xưa 

của người Thái và một số dân tộc khác. Nguyên liệu: Thịt nạc lợn ngon; gia vị có muối, 

ớt, mák khén, mì chính, hạt dổi, hành củ, củ sả. Chế biến: Thịt nạc lợn đem thái miếng 

to bằng ba ngón tay người lớn, ướp các gia vị trong 15-20 phút cho thịt ngấm gia vị. Sau 

đó, đem thịt cặp vào que tre nướng trên than hoa, cho thịt chín dần dần từ ngoài vào 

trong (không được nướng than đỏ quá, thịt hay bị cháy). Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là 

miếng thịt chín khô, có mùi thơm đặc trưng, ăn có vị ngọt của thịt, vị cay của các gia vị 

phối trộn. Món ăn bày lên đĩa, đáy đĩa có lót mấy lá rau sống ăn có vị mát, vừa tăng tính 

thẩm mỹ cho đĩa thịt, vừa dùng ăn kèm để trung hòa tính nóng của thịt nướng. 

Món sườn lợn nướng (lúk sảng mù pỉnh): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, 

thường sử dụng làm đồ dâng cúng trong các nghi lễ cúng tổ tiên (pành phì hươn), cúng 

hồn vía (pành khuồn), cúng bản (xên bản). Nguyên liệu: Sườn lợn; gia vị có muối, ớt, 

mák khén, mì chính, hạt dổi, hành củ, củ sả. Chế biến: Sườn chặt thành miếng dài độ 

10cm, ướp các gia vị trong 15-20 phút cho ngấm gia vị, rồi cặp que tre nướng trên than 

hoa cho thịt chín dần từ ngoài vào trong (không nướng than đỏ quá, thịt hay bị cháy). 

Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là miếng sườn chín vàng, rìa sườn cháy xém cạnh, có mùi 

thơm đặc trưng, ăn có vị ngọt của thịt, vị cay của các gia vị phối trộn. Bày món ăn  lên 

đĩa, đáy đĩa có lót một ít rau sống có tính mát, vừa để đẹp mắt, vừa để ăn kèm. 

Món thịt gia cầm nướng (nhứa pết cáy pỉnh): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái và một số dân tộc khác, thường được chế biến riêng cho người già, người ốm, sản 

phụ, hoặc có khi chế biến cho cả gia đình ăn. Thịt nướng có đặc tính tăng mùi thơm, giữ 

được vị ngọt, ngon của thịt hơn so với luộc thịt con vật. Nguyên liệu: Thịt gia cầm (gà, 

vịt, ngan, hoặc ngỗng); gia vị có muối, ớt, mì chính, mák khén, thảo quả, hạt dổi, lá 

chanh. Chế biến: Thịt gia cầm, đem mổ và làm sạch, chọn lấy thịt ức và thịt đùi, cắt 

thành từng miếng to vừa; gia vị nướng lên cho thơm và giã mịn, lá chanh thái nhỏ. Trộn 

đều thịt với gia vị (nếu người ốm ăn thì cho ít ớt, hoặc không cho ớt), rồi kẹp thịt vào 

que tre chẻ đôi, nướng trên than hồng cho đến khi thịt có màu cánh gián là được. 

Món lòng gà gói lá vùi tro nóng (chương tọng cáy man sáy phò): Đây là món ăn 

có từ xa xưa của người Thái và một số dân tộc khác. Nguyên liệu: Bộ lòng gà mái chuẩn 

bị đẻ trứng, hoặc đang đẻ trứng (có đầy đủ lòng, gan, tim và cả chùm trứng non); rau 

thơm, gia vị có ớt, mák khén, hạt dổi, muối, mì chính, củ gừng, củ sả, rau húng chó, 

hành lá, thì là. Chế biến: Thái bộ lòng gà ra thành miếng nhỏ, riêng chùm trứng non thì 
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để nguyên, trộn đều các thứ của bộ lòng gà với rau thơm, gia vị, rồi gói bốn lớp lá chuối, 

buộc túm đầu lá, vùi trong tro nóng, thỉnh thoảng thêm tro nóng, đảo xoay cho món ăn 

chín đều, vùi độ một giờ thì chín. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là lòng gà chín nhừ, các 

gia vị hòa quyện với nhau, dùng ăn với xôi, cảm giác có vị ngọt và mùi thơm đặc trưng.  

Món thịt chó nướng (nhứa mà pỉnh): Đây là món ăn có từ xa xưa của người Thái, 

phụ nữ hay đàn ông chế biến đều được. Nguyên liệu: Thịt nạc và thịt ba chỉ của chó; gia 

vị có củ sả, củ riềng, lá chanh, muối, ớt, mák khén, hạt dổi giã mịn. Chế biến: Thịt chó 

đem thái miếng vừa ăn, ướp gia vị khoảng 15 phút cho thịt ngấm đều gia vị. Kẹp thịt 

vào que tre chẻ đôi, nướng trên than đỏ vừa, đến khi nào thịt ngả màu vàng sậm là được. 

Bày món ăn lên đĩa, ở đáy đĩa có lót một chút rau sống để ăn kèm.  

Món thịt chim rừng nướng miếng (nhứa nộc pá pỉnh kháư): Đây là món ăn có từ 

xa xưa của người Thái đen. Nguyên liệu: Các loại chim rừng; gia vị có muối, ớt, mák 

khén, hạt dổi, củ sả, củ gừng. Chế biến: Chim rừng đem nhổ lông, mổ bụng, làm sạch, 

chặt thịt thành miếng to bằng ba ngón tay người lớn nếu là chim loại to, còn chim nhỏ 

thì để cả con, đem ướp thịt chim với các gia vị khoảng 15 phút cho thịt ngấm đều. Kẹp 

thịt chim vào que tre bổ đôi, nướng trên than hoa cho chín vàng ươm, thơm phưng phức. 

Bày thịt chim lên đĩa, dưới đáy đĩa có lót một ít rau thơm để trang trí và ăn kèm. 

Món da trâu chuyển mùi nướng (hó nằng quai nau): Đây là món ăn có từ xa xưa 

của người Thái. Da trâu tươi đem gói kín trong lá chuối, để qua hai ngày da sẽ chuyển 

mùi ươn thối, đem miếng da nhúng vào nước đun sôi, mang ra cạo rửa sạch, ướp với gia 

vị như muối, ớt, mák khén, tỏi củ, củ sả, hạt dổi, rồi sấy khô trên bếp lửa để chế biến 

món da trâu chuyển mùi sấy khô nướng trên than hoa. Món này ăn mềm, dẻo, có mùi 

thơm đặc trưng, có vị cay của gia vị. 

Món da sống lưng nhím nướng (nằng săm pay mển pỉnh): Đây là món ăn từ xa 

xưa của người Thái đen, được coi là ngon nhất trong các món ăn từ nhím, các cụ già rất 

ưa thích, coi là đặc sản; thường do đàn ông chế biến. Nguyên liệu: Da nhím; gia vị có 

muối, ớt, mák khén, củ riềng, hạt dổi. Chế biến: Đầu tiên, cắt tiết nhím giống như cắt 

tiết gà; nhúng nhím vào nước sôi đến khi lông mềm ra rồi vặt sạch lông (giống như cách 

vặt lông gà nhưng lông nhím nhọn cứng nên cẩn thận kẻo bị thương), rửa lại, mổ bụng, 

moi nội tạng nhím ra ngoài, rửa lại với nước cho thật sạch, cho vào nồi nước sôi cùng 

với rượu trắng và gừng luộc sơ qua để khử mùi tanh trên thịt nhím. Lọc lấy phần da còn 

dính cả thịt chạy dọc theo sống lưng của nhím, làm sạch, rồi cắt thành từng miếng to 

bằng ba ngón tay người lớn, dùng sống dao băm nhẹ trên mặt da để tạo các rãnh nhỏ, 

tẩm ướp các gia vị trong 15 phút cho ngấm, sau đó kẹp vào que tre đem nướng trên than 

hoa, đến khi da chuyển sang màu vàng sậm và phồng lên là được. Món ăn được bày lên 

đĩa, đáy đĩa có lót một chút rau ăn sống có tính mát, vừa để trang trí vừa để ăn kèm, cảm 

giác khi ăn là giòn, ngon, ngọt, ngậy, thơm mùi gia vị. 

Cá nướng gập (pá pỉnh tộp): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, được coi 

là đặc sản hàng đầu của ẩm thực Thái, đàn ông hay phụ nữ đều chế biến được. Nguyên 

liệu: Cá chép (pà nay) hoặc cá quả (pà còn), cá chày (pà cuổn), cá trôi (pà khính), cá 
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bộc (pà pộc), v.v. có trọng lượng 0,7-1kg, béo và còn tươi sống; rau thơm, gia vị có rau 

húng chó, củ sả, rau gai, hành lá, rau thì là, lá gừng non, muối, ớt, mák khén, mì chính, 

hạt dổi. Chế biến: Đánh sạch vảy cá, bóc bỏ mang cá, mổ cá dọc theo thân cá đằng sống 

lưng (không mổ cá đằng bụng mà mổ dọc sống lưng để khi gấp úp con cá mềm mại, gấp 

dễ dàng hơn và để phần gia vị nhồi trong bụng cá khi tiếp xúc với than hồng sẽ toả mùi 

thơm ngấm vào thịt cá; kiểu gập cá độc đáo này giúp cá nướng chín đều, nước bên trong 

bụng cá giữ được lâu hơn, khiến thịt cá không bị cháy), bỏ mật cá, làm sạch; lấy muối, 

ớt, mák khén, mì chính, hạt dổi thoa lên thân cá; lấy rau thơm, gia vị băm nhỏ trộn với 

lòng cá rồi cho vào trong bụng cá. Gập đuôi cá áp vào trước, rồi gập đầu cá áp lên đuôi 

cá, tạo thành con cá bị gập ba khúc, dùng cặp tre tươi kẹp giữ lại không cho thân cá bật 

ra, rồi nướng cá trên than đỏ. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là bề ngoài thân cá chín vàng, 

phần rau thơm trộn với lòng cá chín thơm, thịt cá đủ độ chín vừa phải. Món cá nướng 

gập ăn có vị ngọt của thịt cá, có mùi thơm của rau thơm, gia vị hòa quyện, hương vị của 

mắc khén tỏa ra thơm phức, vị dịu của mắc khén, vị cay nồng nàn của ớt, vị mặn mòi 

của muối, đảm bảo trung hòa giữa hai tính hàn - nhiệt. Bày cá nướng nguyên trên đĩa to, 

khi ăn mới gỡ cá trở lại hình con cá ban đầu. 

Món cá khía lườn nướng (pà pỉnh căn): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái 

và một số dân tộc khác, đàn ông hay phụ nữ đều chế biến được. Nguyên liệu: Cá da trơn 

hoặc cá có vảy, chọn cá nhỏ cỡ ba, bốn ngón tay người lớn; gia vị có ớt, muối, mák 

khén, hạt dổi. Chế biến: Mổ cá, bỏ lòng, dùng dao khía nhẹ theo chiều ngang thân cá 

nhiều chỗ và dọc theo lườn cá, thoa gia vị lên thân cá để gia vị có thể ngấm vào trong 

phần thịt cá, rồi cặp cá vào que tre nướng trên than hồng cho cá chín vừa. Thành phẩm 

đạt tiêu chuẩn là cá chín vàng phía ngoài da, nhưng phần thịt bên trong chín vừa. Khi 

ăn, gỡ cá ra đĩa, đáy đĩa có thể lót thêm vài lá rau sống để trang trí và ăn kèm. 

Món cá to chặt miếng nướng (pà tắt tón pỉnh): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái và một số dân tộc khác, ai chế biến cũng được. Nguyên liệu: Cá to, cỡ 2-3kg trở 

lên; gia vị có ớt, muối, mák khén, hạt dổi, mì chính, tỏi củ, gừng củ. Chế biến: Mổ cá, 

cạo vẩy, làm sạch lòng, chặt phần thịt thành miếng cỡ ba ngón tay người lớn, ướp các 

gia vị, rồi cặp que nướng đến khi cá chín vừa, không quá khô cũng không tái. Cá chín 

bày lên đĩa, dưới đáy đĩa lót một số loại rau sống có tính mát để trang trí và ăn kèm. 

Món cá nhỏ gói lá nướng (pà nọi phò): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, 

ai cũng chế biến được. Nguyên liệu: Cá nhỏ như cá bống, cá thòng đong, con tép, v.v.; 

rau thơm, gia vị có ớt, muối, mì chính, mák khén, hạt dổi, rau húng chó, củ sả, lá gừng 

non, hành lá, thì là. Chế biến: Cá đem bóp bụng cho ra hết lòng và chất bẩn trong bụng, 

rửa sạch, vảy cho ráo nước, sau đó trộn, ướp với rau thơm, gia vị thái nhỏ. Gói toàn bộ 

cá đã ướp vào trong lá chuối bốn lớp, kẹp gói vào que tre tươi, rồi nướng trên than hồng. 

Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là cá chín mềm, ăn có mùi thơm của lá và rau thơm, gia vị 

hòa quyện. Khi bày cá lên đĩa, rắc thêm mấy lát ớt chín đỏ để trang trí.  

Món lòng cá gói lá nướng (sảy pà phò): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, 

ai cũng làm được. Nguyên liệu: Bộ lòng của cá lớn như cá chiên, cá chày, cá trắm cỏ, 
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cá lăng, v.v.; rau thơm, gia vị có muối, ớt, mák khén, hạt dổi, mì chính, củ sả, rau húng 

chó, rau thì là, rau gai, lá gừng, hành lá. Chế biến: Lòng cá làm sạch như làm lòng gà, 

cắt thành đoạn một, nếu cá có trứng thì chế biến chung luôn cả trứng, sau đó trộn lòng 

cá với các rau thơm, gia vị băm nhỏ. Gói nguyên liệu đã trộn vào trong lá chuối bốn lớp, 

kẹp vào que tre nướng trên than đỏ vừa để thức ăn chín đều từ trong ra ngoài. Món này 

ăn có vị ngậy bùi của lòng cá, cay thơm của gia vị. Gỡ lòng cá ra đĩa, rắc thêm một ít 

rau mùi, mấy lát ớt chín đỏ để trang trí. 

Món ếch, nhái gói lá nướng (cốp, khiết phò): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái đen, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. Nguyên liệu: Ếch (hoặc nhái) tươi 

sống, hoặc cả hai loại; gia vị, rau thơm có rau húng chó, củ sả, củ gừng, lá gừng non, thì 

là, hành lá, ớt, muối, mák khén, hạt dổi. Chế biến: Ếch (hoặc nhái) được mổ bỏ lòng, 

rửa sạch, ngâm qua trong nước cốt chanh và gừng tươi để khử mùi tanh, sau đó chặt thịt 

ếch (hoặc nhái) thành từng miếng vừa ăn, trộn với rau thơm, gia vị băm nhỏ. Gói thịt 

ếch (hoặc nhái) đã tẩm ướp trong lá chuối bốn lớp, buộc túm đầu lá, rồi vùi trong tro 

nóng, thỉnh thoảng phải trở gói và thêm than mới để các mặt gói tiếp xúc đều với nhiệt 

độ của bếp lửa, khoảng 2 giờ thì chín. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là món ăn có mùi 

thơm đặc trưng của thịt ếch (hoặc nhái), hòa quyện mùi vị của rau thơm, gia vị.  

Món thịt ba ba nướng (nhứa phà pỉnh): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái 

và một số dân tộc khác, thường do đàn ông chế biến, phụ nữ phụ giúp chuẩn bị rau thơm, 

gia vị. Trước đây, trong các dòng sông, suối còn có nhiều ba ba sinh sống, người Thái 

khi đi đánh bắt cá thỉnh thoảng vẫn bắt được ba ba. Nguyên liệu: Ba ba (tồ phà) tươi 

sống; rau thơm, gia vị có ớt, muối, mák khén, hạt dổi, gừng, sả, tỏi, lá chanh. Chế biến: 

Ba ba đem cắt tiết, thả lật ngửa vào nồi nước sôi trong 2 phút rồi vớt ra chậu nước lạnh, 

cho hết tanh và nhớt, đánh sạch da (lớp màng mỏng bao quanh ba ba) và lưng của con 

vật, mổ, bỏ lòng (vì bên trong có nhiều vi khuẩn) và mỡ ba ba (vì khi chế biến món ăn 

sẽ có mùi rất hôi, tanh), mổ, bỏ lòng ra ngoài làm sạch; cắt lấy phần thịt riềm và lấy một 

ít thịt nạc của ba ba, thái thành miếng vừa ăn, trần qua nước sôi rồi rửa lại một lần nữa. 

Sau đó, trộn thịt ba ba với rau thơm và gia vị để khoảng 15 phút cho nguyên liệu ngấm 

đều, rồi xiên thịt ba ba bằng que tre vót nhọn, đem nướng trên than hoa đến khi thịt chín 

vàng là được. Bày món ăn lên đĩa, dưới đáy đĩa lót một vài lá rau xanh để trang trí và ăn 

sống. Món thịt ba ba nướng ăn kèm với xôi hoặc nhắm rượu.  

Món thịt rùa gói lá nướng (nhứa táu phò): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái đen và một số dân tộc khác, đàn ông chế biến, phụ nữ ít khi tham gia. Rùa (tồ táu) 

là con vật thường sinh sống ở trong đầm lầy ven chân núi, ruộng nước và đất rừng ven 

bờ suối. Trước kia con người còn thưa thớt, động vật hoang dã nhiều, khi đi rừng, đi 

săn, hoặc đi làm ruộng, thỉnh thoảng người Thái vẫn bắt được rùa. Nguyên liệu: Rùa (tồ 

táu) tươi sống; rau thơm, gia vị có muối, ớt, mák khén, hạt dổi, củ gừng, củ sả, rau húng 

chó, rau thì là, hành lá, lá lốt, lá chanh. Chế biến: Rùa đem cắt tiết, mổ (cách làm gần 

giống như với ba ba), bỏ lòng, nhúng toàn bộ rùa vào nước sôi khoảng 5 phút, vớt ra, 

cạo sạch nhớt và rửa sạch, thái thành từng miếng vừa ăn, ướp thịt rùa với gia vị và rau 
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thơm, rồi gói nguyên liệu đã phối trộn bằng bốn lớp lá chuối, buộc túm đầu lá lại, vùi 

gói trong than hoa, thỉnh thoảng trở đi trở lại gói để các mặt tiếp xúc với nguồn nhiệt 

đều nhau, trong hai giờ thịt rùa sẽ chín. Bày món ăn lên đĩa, trên mặt đĩa rắc thêm một 

ít lá chanh để tăng mùi thơm.  

Món trai nướng (cáp cuổng pỉnh): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen 

và một số dân tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. Nguyên liệu: Trai (cáp 

cuổng) tươi sống; rau thơm, gia vị có muối, ớt, tỏi, mák khén, củ sả, củ riềng, rau thì là, 

hành lá. Chế biến: Trai ngâm nước lạnh có thả vài lát ớt cho sạch, bỏ vào nồi luộc chín, 

gỡ lấy thịt, bỏ ruột đen, xắt miếng nhỏ, ướp các gia vị, rồi kẹp thịt trai vào que tre, nướng 

trên than hoa cho đến khi chín vàng là được. Bày món ăn lên đĩa, đáy đĩa lót một ít rau 

sống để ăn kèm. Người Thái còn cách chế biến khác: Cho thịt trai đã ướp gia vị vào 

trong vỏ trai, buộc vỏ trai lại, xếp lên vỉ nướng, thịt trai sẽ không bị khô và giữ được 

nguyên vị của nguyên liệu và rau thơm. 

Món cà cuống gói lá nướng (menh đà phò): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái đen và một số dân tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. Nguyên liệu: 

Cà cuống tươi sống; rau thơm, gia vị có rau thì là, hành lá, rau húng chó, củ sả, củ gừng, 

lá gừng non, muối, ớt, mák khén. Chế biến: Cà cuống bắt về đem rửa sạch, vặt bỏ cánh, 

trần qua nước sôi rồi rửa lại, trộn với các loại rau thơm, gia vị, gói trong lá chuối bốn 

lớp, dạng cuốn, rồi kẹp gói cuốn trong que tre, nướng trên than hoa, thỉnh thoảng phải 

đảo mặt gói để không bị cháy lá và chín đều, nướng khoảng một giờ là chín. Bày món 

ăn lên đĩa, rắc thêm mấy lát ớt tươi chín đỏ để trang trí, ai thích ăn cay nhiều có thể gắp 

miếng ớt kèm với từng con cà cuống. Vào mùa mưa, người Thái cũng thường đi xúc 

niềng niễng, ấu trùng con chuồn chuồn, con tép riu (loại tôm nhỏ) về gói lá nướng chung 

như nướng cà cuống, ăn cũng rất ngon. Cà cuống làm sạch có thể mang hấp chín, rồi 

băm nhỏ dùng làm gia vị đặc biệt cho món nước chấm bánh cuốn. 

Món trứng kiến gói lá nướng (nòn một phò): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái đen và một số dân tộc khác, ai cũng đều chế biến được. Nguyên liệu: Trứng kiến 

(loại ăn được là trứng kiến nhỏ, màu đen, làm tổ treo trên các nhánh cây, khai thác vào 

tháng 2 dương lịch, mùa mặt trời có màu đỏ rực vào buổi sáng (nham tà vên đành); rau 

thơm, gia vị có thì là, hành lá, củ gừng, củ sả, ớt, muối, mák khén, hạt dổi. Chế biến: 

Trứng kiến lấy về nhặt bỏ hết rác, rửa sạch, trộn với rau thơm, gia vị, sau đó gói trong 

lá chuối bốn lớp, dạng cuốn hình dẹt, kẹp bằng que tre đem nướng trên than hoa, khoảng 

một giờ là chín. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là có vị ngọt bùi của trứng kiến, có vị cay 

mặn của gia vị, có mùi thơm của rau thơm hòa quyện. Món này dùng để chấm xôi. 

Món nhộng ong vò vẽ vùi tro (nòn tó phò lả tảư): Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái đen và một số dân tộc khác, được người Thái coi là món quý hiếm, ai cũng 

đều chế biến được. Nguyên liệu: Nhộng ong vò vẽ (nòn tó) tươi sống (Ong vò vẽ có vài 

loại, đều không có mật, chỉ khai thác lấy nhộng để chế biến món ăn); gia vị có muối, ớt, 

mák khén, hạt dổi, rau thì là, mùi tàu, hành lá, lá gừng non. Chế biến: Nhộng ong khai 

thác về còn nguyên trong tảng, đem gõ cho nhộng rơi ra, rửa sạch nhộng, trần qua nước 
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sôi cho nhộng săn cứng lại (lưu ý con nhộng nào có màu đen trong bụng thì rút ruột bỏ 

đi, con nhộng nào màu trắng sữa thì để nguyên). Sau đó, ướp nhộng ong với các loại gia 

vị, rồi gói nhộng trong lá chuối bốn lớp, buộc túm đầu lá, vùi gói trong tro nóng, thỉnh 

thoảng xoay gói và thêm tro mới vào bếp, vùi trong một giờ là chín. Bày món ăn lên đĩa, 

rắc thêm một ít lá mùi tàu, vài lát ớt tươi chín đỏ để trang trí. Món này cũng có thể tiếp 

chế để chấm xôi bằng cách cho nhộng ong đã chín, nêm gia vị, giã thật nhuyễn. 

Các món đốt (lam) 

Món thịt chuột bạch lam (nhứa nù lón làm): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái đen. Nguyên liệu: Chuột bạch sống; gia vị có ớt, muối, mák khén, củ sả, củ gừng, 

hạt dổi; các phụ gia có lõi non hoa chuối rừng, bột gạo nếp ngâm giã nhuyễn, quả cà 

non, quả bí non, quả ớt non. Chế biến: Chuột bạch đem làm lông, mổ, rửa sạch, thịt được 

cắt thành từng miếng vừa mồm, ướp gia vị và các phụ gia cho vừa, sau đó bỏ vào trong 

ống tre, hoặc ống nứa, rồi đốt ống trên bếp lửa cháy nhỏ khoảng một giờ là thịt sẽ chín. 

Món ăn được đổ ra bát, rắc thêm một chút hành lá, thì là để trang trí cũng như tăng độ 

thơm, dùng ăn cùng xôi và một số loại rau khác có trong mâm cơm. 

Món lam gà (nhứa cáy làm): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen và một 

số DTTS khác. Nguyên liệu: Thịt gà ta; rau thơm, gia vị có mật ong, hạt mắc khén, hạt 

dổi, ớt, sả, gừng, lá tía tô. Chế biến: Phối trộn tương tự món thịt gà gói lá hấp, chỉ khác 

là sau khi đã tẩm ướp thịt gà với rau thơm, gia vị, thay vì gói trong lá chuối để hấp thì 

người ta bỏ nguyên liệu vào trong ống tre, hoặc ống giang rồi đốt lên. Nếu đốt bằng bếp 

than hoa, chờ than cháy hồng thì đặt ống tre lên vỉ nướng. Lưu ý, chỉ nên đặt bên rìa của 

vỉ để thịt gà chín đều hơn và ống tre không bị cháy khét; trong quá trình đốt, cần thường 

xuyên lật trở để gà chín và dậy hương thơm hấp dẫn của ống tre non, quyện với thịt gà 

được tẩm ướp và hương vị của các loại gia vị. Khi gà chín, bày gà lên đĩa và trang trí 

bằng các loại rau thơm, xà lách, chấm gà bằng bát muối mắc khén.  

Món lam da trâu chuyển mùi (nằng quai nau làm nhọ): Đây là món ăn từ xa xưa 

của người Thái. Nguyên liệu: Da trâu tươi; gia vị có muối, ớt, mák khén, tỏi củ, củ sả, 

hạt dổi; gia giảm có lõi non hoa chuối, quả bí non, rau bí, ngọn non cây ngái, bột gạo 

nếp ngâm giã nhuyễn. Chế biến: Da trâu tươi đem gói kín trong lá chuối, để qua hai 

ngày da sẽ chuyển mùi ươn thối, đem miếng da nhúng vào nước đun sôi, cạo rửa sạch, 

ướp da với các gia vị, các nguyên liệu gia giảm rồi bỏ vào trong ống tre, lam lên cho 

chín mềm (lam là nướng, nhọ là nhừ, lam nhọ là nướng nhừ). Ăn món này sẽ cảm thấy 

da trâu chín mềm, hoà quện mùi thơm của ống tre. 

Món ếch lam (cốp làm): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen và một số 

dân tộc khác, ai cũng đều làm được. Nguyên liệu: Ếch đồng tươi sống; rau thơm, gia vị 

có rau húng chó, củ sả, lá gừng non, rau thì là, hành lá, muối, ớt, mák khén, hạt dổi; các 

phụ gia có bột gạo nếp ngâm nhuyễn và lõi non hoa chuối rừng thái nhỏ. Chế biến: Ếch 

được mổ bụng, bỏ lòng, làm sạch, rửa qua nước chanh muối hoặc nước măng chua để 

khử mùi tanh, rửa lại bằng nước sạch, rồi chặt thịt thành miếng vừa ăn, trộn với gia vị, 

rau thơm và các phụ gia, đồng thời cho thêm một chút nước cho thật quyện. Sau đó, cho 
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toàn bộ phần thịt ếch đã tẩm ướp, phối trộn vào trong ống tre, đậy kín miệng bằng lá 

chuối, rồi đốt ống tre trên bếp lửa cháy khoảng một giờ, thịt ếch sẽ chín. Múc thức ăn ra 

bát, rắc thêm mấy lát ớt tươi chín đỏ và vài lá tía tô để trang trí. Thành phẩm đạt tiêu 

chuẩn là thịt ếch mềm, hòa quyện rau thơm, gia vị, các chất phụ gia ăn rất bùi và ngọt. 

Các món xào (khủa) 

Món thịt trâu xào (nhứa quai khủa): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, phụ 

nữ và nam giới đều chế biến được. Mỗi khi mổ trâu, hoặc mua thịt trâu ở ngoài chợ, 

người Thái thường làm các món xào thịt trâu như: Thịt trâu xào tỏi; thịt trâu xào rau 

muống; thịt trâu xào rau cải; thịt trâu xào rau bò khai, v.v. Nguyên liệu: Thịt trâu, chọn 

phần thịt không dai, ít gân; gia vị có ớt, mák khén, hạt dổi, tỏi củ, lá lốt, lá chanh, muối, 

mì chính; rau (rau muống, hoặc rau cải, hoặc rau bò khai, v.v.). Chế biến: Thịt trâu đem 

thái ngang thớ thành miếng mỏng vừa ăn, ướp gia vị 15 phút. Đặt chảo lên bếp lửa cháy 

to, cho mỡ vào phi tỏi cho thơm, rồi bỏ thịt trâu vào chảo, đảo nhanh tay cho thịt chín 

tới thì đổ ra bát. Sau đó, cho rau vào chảo xào chín tới, rồi đổ thịt trâu chín vào cùng 

rau, đảo qua đảo lại cho đều là được (xào với các loại rau đều làm như nhau). Thành 

phẩm đạt chuẩn là rau phải xanh, thịt chín vừa, ăn không dai, gia vị không nồng, gắt. 

Món gan trâu xào (tắp quai khủa): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái. 

Nguyên liệu: Gan trâu; rau bò khai, rau gai; rau thơm, gia vị có lá lốt, ớt, mák khén, hạt 

dổi, tỏi củ, lá chanh, muối, mì chính. Chế biến: Gan trâu đem thái miếng mỏng, ướp gia 

vị khoảng 15 phút cho ngấm. Bắc chảo mỡ lên bếp, đun to lửa, phi tỏi thơm, cho gan 

trâu vào, đảo nhanh tay cho gan chín vừa, xào lâu quá gan sẽ bị cứng. Trường hợp xào 

gan trâu với rau, hoặc dưa, thì khi xào gan vừa chín tái phải múc ra đĩa ngay; cho rau 

(rau bò khai, hoặc rau gai, v.v.) vào xào chín tới, lúc đó mới đổ gan trâu vào xào cùng 

một lúc cho chín hẳn. Bày món ăn lên đĩa, để cho gan và rau trộn đều nhau là được. 

Món thịt lợn xào (nhứa mù khủa): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, phụ 

nữ hay đàn ông đều làm được. Nguyên liệu: Thịt lợn nạc, hoặc thịt ba chỉ; gia vị có 

muối, ớt, mák khén, mì chính, hạt dổi, hành củ, củ sả; rau (rau cải, rau muống, dưa cải 

chua, v.v.); măng, hoặc măng chua. Chế biến: Thịt nạc, hoặc thịt ba chỉ, thái thành miếng 

mỏng vừa ăn, ướp gia vị khoảng 15 phút cho ngấm đều. Bắc chảo lên bếp, phi hành mỡ 

cho thơm, bỏ thịt vào trong chảo, đảo qua đảo lại nhiều lần cho thịt chín kỹ là được. Thịt 

lợn xào có thể để nguyên vị, hoặc xào chung với rau, măng, tạo thành các món: Thịt lợn 

xào hành; thịt lợn xào măng chua; thịt lợn xào rau cải, thịt lợn xào rau muống, thịt lợn 

xào dưa cải chua, v.v. Trường hợp xào với rau, măng, hoặc dưa cải thì khi thịt gần chín 

phải cho rau, măng, hoặc dưa cải vào xào cùng đến khi cả hai nguyên liệu chín kỹ, rắc 

thêm một chút hành lá đảo qua đảo lại cho mùi hành hòa quyện với món xào là được. 

Bày món thịt lợn xào lên đĩa, sao cho rau, măng và thịt trộn đều nhau, rắc thêm ít rau 

mùi thái dài cỡ đốt ngón tay cho đẹp và thơm. 

Món xương sườn lợn xào (lúk mù khủa): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, 

đàn ông hay đàn bà đều làm được. Nguyên liệu: Xương sườn lợn; gia vị có muối, ớt, 

mák khén, mì chính, hạt dổi, củ sả, hành lá hoặc hành củ. Chế biến: Xương sườn chặt 
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thành từng miếng vừa ăn, trần qua nước sôi, rửa lại cho đỡ tanh, rồi ướp gia vị khoảng 

15 phút cho ngấm đều. Bắc chảo mỡ lên bếp, phi hành củ cho thơm, rồi bỏ xương sườn 

lợn vào xào cho chín kỹ. Tắt bếp, thái thêm hành lá bỏ vào, đảo qua cho hành lá hòa 

quyện với xương sườn. Bày món ăn lên đĩa, xếp các miếng xương chạy dọc theo một 

chiều, rắc thêm một chút rau mùi tàu lên cho đẹp và thơm. Ngoài ra, người Thái còn xào 

xương sườn với măng luộc chín, hoặc với rau cải ngồng, rau bí. 

Món ruột lợn xào măng chua (chương tọng mù khủa nó sổm): Đây là món ăn từ 

xa xưa của người Thái, phụ nữ và đàn ông đều chế biến được. Nguyên liệu: Ruột non 

lợn; măng chua; rau thơm, gia vị có thì là, hành lá, muối, ớt, mák khén, mì chính, hạt 

dổi, hành củ, củ sả. Chế biến: Ruột non lợn đem bóp với giấm hoặc nước chanh cho sạch 

mùi hôi, trần qua nước sôi, rồi bỏ vào chậu nước lạnh, cạo rửa sạch, thái miếng vừa ăn, 

bóp gia vị khoảng 15 phút cho ngấm; măng chua vắt cho bớt chua và tước nhỏ thành sợi 

dài. Bắc chảo mỡ lên bếp, phi hành cho thơm, rồi đổ ruột lợn vào xào cho săn lại, đổ 

tiếp măng chua vào xào đến chín kỹ, rắc thêm hành lá, thì là. Bày món xào ra đĩa, rắc 

một chút rau mùi cho thơm. Món ăn này đã dùng chất chua của măng chua để khử mùi 

hôi, tanh, vị ngấy của lòng lợn, ăn rất ngon. 

Món thịt chó xào riềng sả (nhứa mà khủa khá sắc chaư): Đây là món ăn từ xa xưa 

của người Thái. Nguyên liệu: Thịt bụng hoặc thịt đùi chó; gia vị có muối, ớt, mák khén, 

củ riềng, củ sả, hạt dổi; rau thơm có lá lốt, rau húng chó. Chế biến: Thịt thái miếng 

mỏng, vừa miệng, ướp các gia vị cho ngấm. Bắc chảo mỡ lên, phi vài lát sả cho thơm, 

đổ thịt chó vào trong chảo, xào cho đến khi chín kỹ. Món ăn được bày lên đĩa, rắc thêm 

một chút lá lốt thái nhỏ và rau húng chó để trang trí và tăng mùi thơm. Nếu là thịt chuột 

bạch, thịt thỏ xào cũng chế biến tương tự như món thịt chó xào. 

Món thịt gia cầm xào (nhứa khủa): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen. 

Nguyên liệu: Thịt gia cầm (gà, ngan, vịt); gia vị có muối, mì chính, hạt dổi, mák khén, 

củ sả, củ gừng, tỏi, lá chanh. Chế biến: Thịt gia cầm (gà, hoặc ngan, hoặc vịt) chặt thành 

miếng vừa ăn, ướp gia vị khoảng 15 phút cho ngấm. Bắc chảo mỡ, phi tỏi cho thơm, đổ 

thịt gia cầm vào xào, đảo đều tay cho đến khi miếng thịt khô kiệt nước. Bày món ăn lên 

đĩa, rắc thêm lá chanh, mấy lát củ sả thái nghiêng và vài lát ớt chín đỏ. Nếu nguyên liệu 

là lòng gà, hoặc vịt, hoặc ngan, hoặc ngỗng, người ta cũng thái miếng, xào với măng 

chua, khi chín bỏ thêm một chút rau tía tô, một chút hành lá. 

Món thịt chim xào măng chua (nhứa nộc khủa nó sổm): Đây là món ăn từ xa xưa 

của người Thái đen, đàn ông hay phụ nữ đều làm được. Nguyên liệu: Thịt của nhóm 

chim ăn hạt như chim gáy, chim tủ, gà rừng, gà lôi, v.v.; măng chua tươi hoặc măng 

chua phơi khô; gia vị có tỏi củ, ớt, muối, gừng; rau sống. Chế biến: Thịt chim được làm 

sạch, chặt thành miếng vừa ăn, ướp các gia vị. Măng chua rửa qua cho đỡ chua. Bắc 

chảo mỡ lên bếp, phi hành cho thơm, bỏ thịt chim vào trong chảo xào qua cho thịt săn 

lại, bỏ tiếp măng chua vào xào cùng đến khi chín. Múc món ăn ra đĩa, thái thêm một 

chút lá tía tô để trang trí và tăng mùi thơm, ăn kèm với rau sống. 
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Món lươn xào măng chua (diến khủa nó sổm): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái đen, đàn ông hay phụ nữ đều chế biến được. Nguyên liệu: Lươn sống; măng chua; 

gia vị có muối, ớt, hạt dổi, mì chính; rau thơm có lá tía tô, rau răm. Chế biến: Lươn đem 

đánh sạch nhớt bằng tro bếp, mổ bụng, bỏ lòng, chặt khúc vừa ăn, trộn với măng chua, 

ướp gia vị rồi xào lên cho chín kỹ, rắc thêm lá tía tô, rau răm thái nhỏ. Bày thức ăn ra 

đĩa, đáy đĩa có lót một ít rau sống, bề mặt thức ăn rắc thêm vài lát ớt tươi chín đỏ để 

trang trí. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là thịt lươn săn chắc, măng chua có vị ngọt do lươn 

tiết ra, không còn vị tanh.  

Món nhộng tằm xào (lẻ mọn khủa sắc chaư): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái và một số dân tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. Nhộng tằm là loại 

côn trùng được dùng làm thức ăn phổ biến vì chứa nhiều chất dinh dưỡng. Nguyên liệu: 

Nhộng tằm (là ấu trùng của tằm, là giai đoạn sau khi tằm chín và nhả tơ làm tổ trước khi 

chuyển thành bướm; sau khi kéo lấy hết tơ tằm, thì lấy nhộng tằm); gia vị có muối, ớt, 

mák khén, hạt dổi, tỏi, củ sả, lá chanh, mùi tàu. Chế biến: Nhộng tằm đem rửa sạch, để 

ráo nước. Bắc chảo mỡ lên bếp, phi tỏi, củ sả, lá chanh lên cho thơm, đổ nhộng tằm vào 

trong chảo, nêm gia vị rồi xào cho đến khi nhộng tằm hơi se lại là được. Bày món ăn lên 

đĩa, rắc thêm một ít lá mùi tàu, vài lát ớt tươi chín đỏ để trang trí. Món ăn có mùi thơm 

nhẹ của lá chanh, nhộng ăn rất mềm và rất béo. 

Các món rán (chèn) 

Món thịt ba chỉ lợn rán (nhứa mù xàm thiều chèn): Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái. Nguyên liệu: Thịt ba chỉ lợn, chọn miếng có thớ thịt màu hồng tươi, thịt săn 

chắc, đặc biệt không có mùi hôi; gia vị có muối, ớt, mák khén, mì chính, hạt dổi, hành 

củ, củ sả. Chế biến: Thịt ba chỉ lợn đem chà sơ với chút muối hạt, sau đó rửa lại thật 

sạch qua nhiều lần nước, rồi để ráo, đem thái miếng nhỏ, vừa ăn. Bắc chảo mỡ lên bếp, 

đun mỡ cho nóng già, gắp từng miếng thịt cho vào chảo để rán, đun thật nhỏ lửa, rán 

cho đến khi phần bì vàng giòn, các miếng thịt tóp lại, chuyển màu vàng xém, thì lật lại 

mặt thịt, dùng đũa ấn vào, thấy thịt đã chín thì tắt bếp. Múc thịt ra ngoài chảo, cho gia 

vị vào trong chảo, rang thơm lên, rồi đổ lại thịt đã rán vào chảo, đảo đều cho gia vị ngấm 

vào miếng thịt. Món ăn này ăn đỡ ngấy vì khi rán phần lớn chất mỡ đã được đẩy ra khỏi 

miếng thịt. Bày thịt lên đĩa, đáy đĩa lót một ít rau sống có vị chua, chát, có tính mát, ăn 

kèm để giảm độ ngán của thịt. 

Món xương sườn lợn rán (lúk sảng mù chèn): Đây là món ăn do người Thái học 

từ người Kinh ở miền xuôi lên khai hoang từ những năm 1950-1960. Nguyên liệu: 

Xương sườn lợn; gia vị có muối, ớt, mák khén, mì chính, hạt dổi, hành củ, củ sả. Chế 

biến: Xương sườn lợn đem chặt thành từng miếng vừa ăn, trần qua nước sôi cho đỡ tanh, 

ướp gia vị khoảng 15 phút cho ngấm. Bắc chảo mỡ lên bếp, đun sôi mỡ trong chảo, cho 

xương sườn lợn vào rán, thi thoảng trở mặt từng miếng xương sườn để chúng tiếp xúc 

đều với nhiệt độ trong chảo, đến khi các miếng xương có màu cánh gián là được. Bày 

xương sườn rán lên đĩa, dưới đáy đĩa có lót một ít rau ăn sống có tính mát, như xà lách, 

cải non, rau diếp cá, v.v.; ăn kèm với rau sống, sẽ làm giảm độ ngán, ngấy của sườn rán. 
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Món thịt trâu (hoặc bò) băm viên rán (nhứa mák củ chèn): Đây là món ăn từ xa 

xưa của người Thái. Nguyên liệu: Thịt nạc trâu (hoặc bò); gia vị có lá lốt, củ sả, muối, 

mì chính; trứng gà. Chế biến: Thịt nạc trâu (hoặc bò) đem băm nhuyễn cùng với gia vị, 

sau đó trộn thêm trứng gà (tùy theo lượng thịt ít hay nhiều mà cho lượng trứng gà phù 

hợp), rồi nhào bóp cho trứng gà hòa quyện với thịt thành một hỗn hợp không quá nhão 

để nặn thành từng viên nhỏ, kích thước bằng quả sấu (mák củ). Sau đó, cho những viên 

thịt vào chảo mỡ đang sôi để rán đến khi phía ngoài viên thịt có màu gần như màu cánh 

gián là được. Bày các viên thịt rán lên đĩa, dưới đáy đĩa có lót rau ăn sống để trang trí 

và để ăn kèm cho đỡ ngấy. 

Món thịt chim rán (nhứa nộc chèn): Đây là món ăn người Thái trắng học từ các 

dân tộc khác, sau đó người Thái đen lại học người Thái trắng. Khi săn bắt được các loại 

chim rừng cỡ nhỏ, như chim ri, chim sẻ, chim chào mào, v.v. người Thái thường chế 

biến món thịt chim rán, để tăng độ giòn của thịt, đồng thời làm giảm mùi tanh đặc trưng 

của thịt chim. Nguyên liệu: Các loại chim nhỏ, săn bắt được bằng cách đánh bẫy, hoặc 

các cách khác; gia vị có muối, ớt, mák khén, củ sả, củ gừng, dấm, rượu trắng. Chế biến: 

Đầu tiên, vặt sạch lông chim, mổ bụng, bỏ lòng, trộn một ít muối và giấm với nhau rồi 

đem hỗn hợp này chà xát vào xung quanh thịt chim để khử mùi (hoặc dùng rượu trắng 

pha với vài lát gừng tươi rồi chà xát lên thân chim), rửa sạch và ướp gia vị trong khoảng 

15 phút cho ngấm đều. Bắc chảo mỡ lên bếp đun cho mỡ nóng già, đổ chim vào chảo, 

rán nhỏ lửa đến khi thịt chim chuyển sang màu vàng, thái thêm lá chanh, củ sả, rán tiếp 

đến khi thịt chim chín hẳn. Bày thịt lên đĩa, đáy đĩa lót một số rau ăn sống có tính mát. 

Món thịt chuột bạch rán (nhứa nù lón chèn): Đây là món ăn được người Thái học 

từ dân tộc khác. Nguyên liệu: Chuột bạch (loài chuột nuôi, thuộc bộ gặm nhấm, có vòng 

đời ngắn và khả năng sinh sản nhanh). Chế biến: Chuột được làm sạch lông, mổ bụng, 

bỏ lòng, rồi cắt thịt thành miếng vừa ăn, ướp muối, ớt, củ sả thái lát chéo, gừng thái 

miếng. Bắc chảo mỡ lên bếp lửa, chờ cho mỡ nóng già thì đổ thịt vào rán đến khi các 

miếng thịt chuyển màu vàng sậm là chín. Món ăn được bày lên đĩa, đáy đĩa có lót một 

ít rau ăn sống để trang trí và ăn kèm, giảm độ ngấy của món rán. 

Món nhái băm viên rán (khiết phặc phăm chèn): Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. Nguyên liệu: Nhái tươi sống; gia vị 

có lá lốt, lá hành, thì là, ớt, muối, mák khén, hạt dổi; trứng gà. Chế biến: Nhái đem mổ 

bụng, bỏ lòng, rửa sạch bằng nước có pha cốt chanh, muối và gừng tươi để khử mùi 

tanh, băm thật nhuyễn với lá hành, thì là và lá lốt; các gia vị còn lại đem giã thành bột 

mịn, trộn lẫn với trứng gà (trứng ít hay nhiều tùy thuộc vào thịt nhái). Trộn đều thịt nhái 

băm với trứng gà, gia vị cho thật quyện, rồi gói bằng lá lốt tươi. Bắc chảo mỡ lên, chờ 

cho mỡ nóng già thì cho các gói lá lốt vào trong chảo, đun nhỏ lửa cho gói lá màu xanh 

chuyển thành màu vàng sậm là thịt nhái đã chín. Bày món nhái lên đĩa, dưới đáy đĩa có 

vài lá rau sống ăn cho đỡ ngấy, trên mặt đĩa rắc thêm mấy lá rau mùi tàu cho thơm. 

Món bọ xít nhãn chiên giòn (menh canh chèn phói): Đây là món người Thái mới 

làm từ khi trồng giống nhãn ở miền xuôi đưa lên. Nguyên liệu: Bọ xít tươi sống (cách 



82 

 

bắt bọ xít nhãn: Con non chỉ cần tẩm nước măng chua hơ lên cây nhãn thì tự rơi xuống 

đất; con già đã mọc cánh dùng sào dài rung nhẹ từng chùm hoa thì rơi xuống); gia vị có 

lá chanh thái chỉ, nước cốt chanh. Chế biến: Để bọ xít không còn mùi hôi, đem bọ xít 

ngâm xuống nước vài giờ đến khi bọ xít chết, bọt khí bốc lên phủ kín mặt nước thì vớt 

ra, rửa sạch, để ráo nước rồi đem sao vàng, bọ xít không còn mùi hăng hắc đặc trưng 

nữa mà có mùi rất thơm, lúc này mới vặt đầu, cánh và rút ruột bỏ đi; không cần ướp bọ 

xít với gia vị, vì bản thân con bọ xít đã mang đủ các vị cay, mặn, ngọt, bùi. Đổ dầu/ mỡ 

chừng lưng chảo, xúc bọ xít vào rá sắt, nhúng vào dầu sôi một lát, rồi nhấc ra đĩa là 

xong. Gia vị duy nhất ăn với bọ xít là lá chanh thái chỉ và một chút nước cốt chanh. Món 

bọ xít chiên với màu vàng sẫm, vị ngọt, ngậy nơi đầu lưỡi, giòn tan, thơm nức rất độc 

đáo, dùng uống rượu thì tuyệt vời. 

Các món lạp chín, trộn (chụp): Món lạp gọi nôm na là món salad (gỏi) thịt băm 

có nguồn gốc từ người Lào (được coi là một trong những món quốc thực ở Lào) và 

người Thái sinh sống tại vùng Isan ở Đông Bắc Thái Lan, nguyên liệu chính là thịt đủ 

loại từ lợn, bò, gà, vịt, v.v. nhưng phải băm (bằm) hoặc xay nhỏ ra rồi làm chín. Đây là 

món ăn được bán khá nhiều ở Thái Lan và cũng được nhiều người yêu thích vì nó dễ ăn 

mà lại thơm ngon, không gây ngán. Dân tộc Thái ở tỉnh Điện Biên từ xa xưa cũng đã có 

món lạp hoặc món trộn, thường ăn kèm với cơm nếp. 

Món lạp thịt trâu chín (lạp nhứa quai súc): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái, không thể thiếu trong lễ cưới hỏi (ténh đòng), lễ lên nhà mới (khửn hươn máư), 

thường do đàn ông chế biến vì việc đốt, thái da trâu và băm thịt khá vất vả, đòi hỏi sức 

lực. Nguyên liệu: Thịt trâu tươi (chọn lấy chỗ thịt ít gân, có thể tận dụng cả chỗ thịt dai); 

da trâu tươi; rau thơm, gia vị gồm muối, ớt, mák khén, hạt dổi, mì chính, rau húng cay, 

lá tỏi, rau mùi, mùi tàu, lá chanh. Chế biến: Thịt trâu đem thái nhỏ, băm nhuyễn, cho 

vào chảo xào cho chín thơm, rồi để nguội. Da trâu thui cháy hết lông, cạo sạch, rửa sạch, 

luộc cho chín mềm, đem thái thành từng miếng nhỏ, mảnh như lá hẹ. Sau đó, trộn đều 

thịt trâu đã xào chín với da trâu chín đã thái nhỏ, cùng rau thơm, gia vị, chắt thêm chút 

nước xáo để cho món ăn không bị khô. Bày món ăn vào đĩa sâu lòng (đè lậc), rắc thêm 

chút lá chanh thái nhỏ cho đẹp và tăng thêm mùi thơm cho món ăn; lạp thịt trâu chín ăn 

kèm với một số loại rau sống để kích thích tiêu hóa, vì trong rau có nhiều chất xơ. Theo 

quan niệm của người Thái, thịt trâu tượng trưng cho tính đực (dương), rau thơm tượng 

trưng cho tính cái (âm), sự phối trộn giữa thịt trâu và rau thơm là âm dương hòa trộn, 

đem lại sự an lành, sinh sôi nẩy nở.  

Món lạp thịt lợn chín (lạp mù súc): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái trắng 

ở TX. Mường Lay, thường do phụ nữ chế biến, đàn ông ít khi làm; trong những thập 

niên gần đây, người Thái đen cũng học người Thái trắng cách làm món này. Khi mổ lợn 

trong các dịp có nhiều người ăn uống, thường không thể thiếu món lạp thịt lợn chín, vì 

ăn ngon hơn so với ăn thịt nguyên vị. Nguyên liệu: Thịt lợn nạc (bắp mông, bắp đùi, thịt 

thăn); bì (da) lợn; rau thơm, gia vị có rau húng cay, rau mùi, lá tỏi, củ tỏi, rau tía tô, mùi 

tàu thái nhỏ, ớt bột, hạt dổi, muối, mì chính, nước chua ngâm quả mắc cók. Chế biến: 
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Thịt nạc thái thành miếng, băm nhỏ, xào cho chín vừa, bắc ra để nguội; bì (da) lợn cạo 

hết lông ở mặt ngoài và cạo hết lớp mỡ ở mặt trong, đem luộc cho chín vừa, để nguội, 

rồi thái thành các miếng dài, mảnh. Sau đó, trộn thịt nạc, bì lợn đã chế biến với các loại 

rau thơm, gia vị thái nhỏ, cho thêm chút nước xáo (nước xào thịt), tạo thành món lạp 

thịt lợn chín. Múc lạp thịt lợn chín ra bát, thái thêm mấy miếng ớt chín đỏ, rắc mấy ngọn 

rau mùi và ăn lạp kèm với rau sống.  

Món thịt chó trộn (táp mà): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, được nhiều 

người thích, vì nó rất riêng biệt về mùi vị, đặc biệt thịt chó là một loại thực phẩm giàu 

dinh dưỡng vô cùng hữu ích cho cơ thể, nhưng trong cộng đồng cũng có một số người 

không thích ăn hoặc kiêng ăn thịt chó. Món thịt chó trộn thường do đàn ông chế biến, 

phụ nữ chỉ tham gia hái rau thơm, giã củ riềng, vì theo quan niệm của người Thái, hồn 

vía của phụ nữ yếu ớt và dễ bị tổn thương hơn so với hồn vía của đàn ông, nếu phụ nữ 

trực tiếp mổ thịt chó thì hồn vía của con chó có thể quay ra cắn hồn vía của họ, làm cho 

đau ốm. Nguyên liệu: Thịt sườn và thịt bụng chó dính cả da, gan chó, óc chó; rau thơm 

có rau mùi, mùi tàu, lá chanh, rau húng cay; rau ăn ghém (ăn sống) có rau húng chó, củ 

sả, lá mơ lông, củ riềng, rau ngổ, khế chua, chuối xanh; gia vị có ớt, muối, mì chính, hạt 

dổi, mák khén. Chế biến: Thịt sườn và thịt bụng chó thái thành miếng nhỏ, mảnh, rồi 

xào lên cho chín; gan chó và óc chó đem hấp, hoặc luộc chín, giã nhuyễn; rau thơm các 

thứ thái nhỏ, gia vị nướng cho thơm và giã thành bột mịn. Sau đó, trộn thịt với gan, óc, 

rau thơm, gia vị, chắt thêm chút nước xáo cho món ăn không bị khô tạo thành món thịt 

chó trộn. Múc món ăn ra bát, rắc thêm mấy lát ớt chín đỏ và mấy miếng riềng để trang 

trí và tăng thêm mùi thơm; ăn kèm với các loại rau thơm có vị mát, với lá mơ lông có 

thể khắc chế các hậu quả do thịt chó gây ra, đảm bảo vừa ngon, vừa dễ tiêu lại "an toàn''. 

Lá mơ có tính mát, giải nhiệt, nhuận gan, mạnh tỳ vị, sát khuẩn, còn thịt chó lại có vị 

mặn, tính nóng, vì vậy thịt chó ăn với lá mơ là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo (thịt 

chó là món ăn rất nhiều đạm, ăn nhiều thường gây đầy bụng hoặc đi ngoài ra máu; thịt 

chó cũng rất nóng, vì vậy nhiều người thường bị ngứa ngoài da do không đào thải 

hết protein từ thịt chó; còn lá mơ lông có thể giải quyết rất hiệu quả vấn đề đường ruột, 

cũng như ngứa sau khi ăn thịt chó). Mùi hương của các loại rau thơm sẽ át bớt mùi 

“tanh” của thịt chó và giúp cho món ăn trở nên thơm ngon, hấp dẫn hơn. 

Món thịt dê trộn (táp bẻ): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, chỉ do đàn ông 

chế biến, phụ nữ không tham gia. Khi mổ dê để làm bất cứ việc gì, đều không thể thiếu 

món thịt dê trộn (có cả nội tạng dê). Nguyên liệu: Thịt sườn, thịt ba chỉ dê, lưỡi dê, gan 

dê, óc dê; rau thơm, gia vị như ớt, muối, mì chính, hạt dổi, mák khén, củ riềng giã nhỏ, 

củ gừng, lá chanh, rau húng cay, rau mùi, mùi tàu, tỏi củ hoặc lá tỏi tươi; vừng trắng 

rang vàng; bột gạo nếp rang vàng; rượu trắng. Chế biến: Thịt sườn, thịt ba chỉ dê, lưỡi 

dê, gan dê đem rửa sạch bằng nước, riêng phần thịt lấy rượu và gừng thoa đều lên bề 

mặt, để khoảng 15 phút, sau đó rửa lại cho hết mùi hôi, tất cả cho vào chõ đồ chín; óc 

dê gói lá chuối, hấp chín mềm, giã nhuyễn. Sau đó, đem thịt, lưỡi dê thái thành miếng 

mỏng, chiều rộng 1cm, dài 5-6cm, trộn đều với gan dê, óc dê, rau thơm, gia vị, bột vừng 
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trắng và bột gạo nếp rang vàng, chắt thêm chút nước xáo để món trộn không bị khô. Thịt 

dê trộn thường ăn kèm với lá sung, quả sung, chuối xanh thái lát, khế chua, v.v. 

Món lưỡi trộn óc (lịn qua ék): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái. Nguyên 

liệu: Lưỡi, óc của trâu (hoặc bò, lợn); rau thơm, gia vị có ớt, mák khén, hạt dổi, muối, 

mì chính, rau húng cay, rau mùi, mùi tàu, tía tô, lá chanh. Chế biến: Lưỡi con vật đem 

luộc chín, thái thành miếng mỏng; óc con vật gói trong lá chuối, đem luộc hoặc nướng 

chín, giã nhuyễn. Sau đó, trộn đều lưỡi, óc đã chế biến với rau thơm, gia vị tạo thành 

món ăn có vị bùi của óc, vị ngọt của thịt, mùi thơm cay của rau thơm, gia vị. Bày món 

ăn lên đĩa, rắc thêm lá chanh thái nhỏ, vài lát ớt chín đỏ cho đẹp mắt và hấp dẫn. 

Món rau thai trâu (hộc quai): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen, được 

rất nhiều người ưa chuộng. Khi trâu mẹ đẻ con, người ta lấy rau thai của nó để chế biến 

thành món ăn, vì người Thái đen cho rằng rau thai trâu là một món ăn bổ dưỡng, một 

trong các món ăn đặc sản, quý hiếm và ít gặp “hộc quai, hai bẻ, sảy khẻ, hắm hòn” (dạ 

con của con dê (hai bẻ); lòng cá chiên (xảy khẻ) và tiết canh con don/ hon/ đon thuộc họ 

nhím (hắm hòn). Nguyên liệu: Rau thai trâu; rau thơm, gia vị có ớt, mák khén, hạt dổi, 

muối, mì chính, rau mùi, mùi tàu, rau húng cay, rau húng nước, lá chanh; vừng trắng 

rang vàng. Chế biến: Rau thai tươi đem rửa bằng rượu trắng, rửa lại bằng nước sạch, rồi 

luộc chín, vớt ra cho ráo nước, để nguội, thái rau thai thành miếng mỏng vừa ăn, trộn 

với rau thơm, gia vị và bột vừng trắng rang vàng. Nước luộc rau thai bỏ thêm lá lốt thái 

nhỏ, đun sôi làm nước canh. Bày món ăn lên đĩa, rắc vài lá rau mùi, vài lát ớt chín đỏ 

cho đẹp mắt, cảm nhận khi ăn món ăn này là mềm, rất ngọt, thơm mùi gia vị. 

Món thịt lợn choai trộn lá chua chát (nhứa mù ham chụp bàư phát): Đây là món 

ăn từ xa xưa của người Thái. Khi mổ lợn choai (lợn vừa vừa, không lớn không nhỏ) để 

thực hiện các nghi lễ cúng tổ tiên, cúng hồn vía người đau ốm, người Thái thường chế 

biến món thịt trộn lá chua chát. Nguyên liệu: Thịt và xương sườn còn dính cả thịt và da 

của con lợn choai; lá chua chát; gia vị có ớt, mì chính, hạt dổi, rau húng cay, rau mùi, 

mùi tàu, tỏi củ. Chế biến: Thịt lợn choai và xương sườn đem luộc chín, chặt thành miếng 

nhỏ vừa ăn, chặt xương sườn còn dính cả thịt và da; lá chua chát được thái nhỏ và giã 

nhuyễn cùng với muối. Trộn đều thịt và lá chua chát, nêm thêm gia vị như ớt, mì chính, 

hạt dổi, rau húng cay, rau mùi, mùi tàu, tỏi củ (riêng các món có vị chua không cho mák 

khén và lá chanh, vì dễ sinh ra đắng), tạo ra một món ăn vừa có vị ngọt của thịt, vị chua 

chua của lá chua chát nên khi ăn sẽ không có cảm giác ngấy. Bày thức ăn lên đĩa, rắc 

thêm mấy lá rau mùi, mấy lát ớt chín đỏ cho đẹp.  

Món thịt gà trộn măng chua khô (nhứa cáy ham chụp nó hiếu): Đây là món ăn từ 

xa xưa của người Thái đen. Nguyên liệu: Gà nhỡ, trọng lượng 0,8-1,2kg (gà to làm món 

này ăn không ngon); măng chua; rau thơm, gia vị có lá tía tô, rau mùi, rau mùi tàu, lá 

tỏi hoặc tỏi củ, ớt, muối, mì chính, hạt dổi. Chế biến: Gà làm sạch lông, mổ, đem luộc 

chín, bóc lấy toàn bộ phần thịt và xé thành các miếng nhỏ; xương gà bỏ trở lại nồi luộc 

để nấu lên làm nước xáo. Măng tre tươi mang về, thái thành từng miếng nhỏ, mảnh, 

ngâm vào nước lã khoảng 10 ngày, măng sẽ tự chua; dùng tay vắt măng chua cho kiệt 
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nước rồi đem phơi nắng cho khô quắt lại, sau đó cho măng vào chõ đồ khoảng 1 giờ cho 

chín, lúc đó măng sẽ tỏa mùi thơm ngan ngát; tiếp tục phơi thêm một, hai nắng nữa cho 

măng khô tiếp, rồi gói thành từng gói nhỏ trong lá dong khô, bảo quản trên gác bếp, khi 

ăn thì mang xuống tiếp chế thành món măng trộn gia vị, hoặc nấu canh, xào với thịt. Để 

chế biến món thịt gà trộn với măng chua phơi khô, người ta đem măng chua khô ngâm 

trong nước ấm khoảng 20 phút cho mềm ra, vắt kiệt nước, thái qua, rồi giã trong cối cho 

măng thật mềm, sau đó trộn thịt gà xé nhỏ, măng và rau thơm gia vị, chắt thêm nước sáo 

để món ăn không bị khô. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là món ăn có vị chua, có mùi thơm 

của măng, có vị ngọt của thịt gà, vị thơm cay của rau thơm, gia vị.  

Món thịt mèo trộn (táp miêu): Đây là món ăn ít phổ biến ở người Thái, vì trước 

kia đa số người Thái không ăn thịt mèo, nhất là người họ Quàng kiêng ăn thịt mèo, cáo, 

báo, hổ, vì quan niệm đó là vật tổ của họ, nếu ăn thịt mèo sẽ bị rụng răng. Tuy nhiên, 

đến nay người ăn thịt mèo trong cộng đồng ngày càng nhiều, thậm chí người mang họ 

Quàng cũng ăn thịt mèo. Nguyên liệu: Thị mèo; gia vị, rau thơm và phụ gia có ớt, muối, 

mák khén, hạt dổi, riềng củ giã nhỏ, lá chanh, rau húng cay, rau mùi, mùi tàu, bột vừng 

trắng rang vàng. Chế biến: Thịt mèo làm sạch, bóc lấy phần thịt sườn, thịt bụng; tim, 

gan, óc xâu lại bằng lạt, tất cả đem luộc chín, bỏ vào nồi luộc, cho một ít lá chanh và vài 

lát giềng để khử mùi hôi, đồng thời nêm muối, ớt, mák khén, hạt dổi để tăng mùi thơm 

cho thịt. Đến khi thịt chín vừa, vớt ra đĩa, để nguội, thái thịt thành miếng nhỏ, mảnh như 

lá hẹ, trộn đều với gia vị và các phụ gia, sau đó đem trộn với gan, óc mèo giã nhuyễn. 

Bày món ăn lên đĩa, đáy đĩa lót rau sống, rắc lá chanh, rau mùi để làm tăng mùi thơm. 

Món tôm trộn lõi non cây chuối (củng nửng chụp cò rúak): Đây là món ăn từ xa 

xưa của người Thái đen, đàn ông hay phụ nữ đều làm được. Nguyên liệu: Tôm tươi; lõi 

non cây chuối; vừng trắng rang vàng; rau thơm, gia vị có muối, ớt, hạt dổi, nước măng 

chua, tía tô, rau húng cay, rau mùi, mùi tàu, lá tỏi. Chế biến: Rửa sạch tôm, đem hấp 

chín, bóc vỏ ngoài bỏ đi, chỉ lấy tôm nõn. Lõi non cây chuối thái lát mỏng, ngâm vào 

nước đun sôi để nguội một lúc cho bớt chát, rồi vớt ra để cho ráo nước. Phối trộn các 

loại rau thơm với tôm nõn, lõi non cây chuối, vừng trắng rang vàng và các gia vị tạo 

thành món tôm trộn. Bày món ăn lên đĩa, thái thêm mấy lát ớt tươi chín đỏ để trang trí, 

ăn kèm với rau sống. 

Món cua nướng trộn với quả trám xanh (pù chí tằm sáư mák cưởm): Đây là món 

ăn từ xa xưa của người Thái. Nguyên liệu: Cua đồng tươi, chọn con to; quả trám xanh 

(trám trắng); gia vị, rau thơm có rau mùi tàu, muối, ớt, hạt dổi. Chế biến: Cua đồng đem 

bóc mai, bóc yếm, rửa sạch, kẹp que tre nướng trên than hoa cho chín vàng thơm, sau 

đó bỏ cua vào trong cối giã cho nhuyễn, phối trộn cùng với quả trám xanh đã om bở và 

các loại gia vị, rau thơm băm nhỏ. Món ăn này có thể ăn trực tiếp, hoặc dùng làm đồ 

chấm rau cải non sống, hoặc chấm măng luộc.  

Món thịt ba ba trộn măng chua khô (nhứa phà chụp nó hiếu): Đây là món ăn từ 

xa xưa của người Thái đen, phụ nữ hay đàn ông đều làm được. Nguyên liệu: Ba ba (tồ 

phà) tươi sống; măng chua khô; rau thơm, gia vị có muối, ớt, hạt dổi, rau mùi tàu, rau 
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mùi, tía tô, lá tỏi. Chế biến: Ba ba đem cắt tiết, thả lật ngửa vào nồi nước sôi trong 2 

phút rồi vớt ra chậu nước lạnh cho hết tanh và nhớt, đánh sạch da (lớp màng mỏng bao 

quanh ba ba) và lưng của con vật, mổ, bỏ lòng (vì trong lòng có nhiều vi khuẩn) và mỡ 

ba ba (vì khi chế biến có mùi rất hôi, tanh), rửa khử mùi tanh bằng nước cốt chanh, hoặc 

nước măng chua pha muối, sau đó rửa lại bằng nước sạch; thịt ba ba và nội tạng ba ba 

sau khi làm sạch, đem luộc chín, vớt ra rổ cho ráo nước, thái miếng nhỏ, mảnh. Măng 

chua khô ngâm vào nước nóng khoảng 20 phút cho mềm, vớt ra, vắt kiệt nước, rồi cho 

vào cối giã mềm. Trộn đều măng chua và thịt ba ba cùng với gia vị, rau thơm thái nhỏ, 

chắt thêm một chút nước luộc thịt để món trộn đỡ bị khô là hoàn thành món ăn. Bày 

món ăn lên đĩa, rắc thêm mấy lát ớt tươi chín đỏ, vài lá rau mùi để trang trí. Khi ăn, 

người ta thường ăn món trộn kèm với rau sống.  

Gỏi trai (cỏi cáp cuổng): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen và một số 

dân tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. Nguyên liệu: Trai (cáp cuổng) 

tươi sống; rau thơm, gia vị có lá tía tô, rau húng cay, rau mùi, mùi tàu, muối, ớt, hạt dổi; 

hoa chuối rừng; nước măng chua; vừng trắng rang vàng. Chế biến: Trai đem ngâm nước 

lạnh có thả vài lát ớt cho sạch, bỏ vào nồi luộc chín, gỡ lấy thịt, bỏ ruột đen, xắt miếng 

nhỏ vừa ăn. Bắc chảo mỡ lên bếp, phi tỏi cho thơm, bỏ thịt trai vào xào đến khi thịt trai 

săn lại. Hoa chuối rừng thái nhỏ, ngâm trong nước muối một lúc cho đỡ chát, rồi vắt kiệt 

nước. Trộn đều hoa chuối và thịt trai với các loại rau thơm băm nhỏ, các loại gia vị, 

nước măng chua và vừng trắng rang là được món gỏi trai. Bày món ăn lên đĩa, rắc thêm 

vài lát ớt tươi chín đỏ, một ít rau mùi để trang trí.  

Các món canh (dệt cành): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, có mặt thường 

xuyên trong mọi bữa ăn từ bình thường tới tiếp khách.  

Món canh xương trâu, bò, lợn (lúk quai, ngua, mù òm dệt cành): Đây là món ăn 

từ xa xưa của người Thái, thường chế biến khi giết mổ trâu, bò, lợn, chủ yếu do đàn ông 

thực hiện vì chặt xương là công việc khá nặng nhọc, phải dùng dao to và nặng mới làm 

được. Nguyên liệu: Xương con vật (trâu, hoặc bò, hoặc lợn); quả bí xanh (hoặc bí đỏ, 

hoặc khoai sọ, hoặc măng củ); gia vị có muối, mì chính, củ gừng. Chế biến: Xương đem 

chặt thành từng khúc, ngâm nước lã cho ra hết tiết, tuỷ, rửa sạch, cho vào nồi nước, nêm 

gia vị, rồi hầm càng lâu càng tốt cho chất ngọt của xương hoà tan vào trong nước; bí 

xanh, hoặc bí đỏ, hoặc khoai sọ gọt vỏ, thái miếng, hoặc măng củ đem bóc vỏ, thái 

miếng vừa ăn. Khi xương đã chín, phần thịt bám vào xương có thể gỡ ra dễ dàng, người 

ta đổ rau, hoặc củ, hoặc măng vào trong nồi, đun thêm một lúc cho chín rau. Múc canh 

ra bát to, rắc thêm hành lá để tạo mùi thơm, tạo sự hấp dẫn.  

Món thịt sóc, thịt chim (nhứa họk, nhứa nộc) nấu với hoa chuối rừng: Đây là món 

ăn phổ biến của người Thái, khi săn bắt được chim, sóc. Nguyên liệu: Chim, sóc; rau 

thơm, gia vị gồm muối, ớt, mák khén, hạt dổi, mì chính, củ gừng, củ sả, rau húng chó, 

hành lá, thì là; hoa chuối rừng; phụ gia có bột gạo nếp ngâm giã nhuyễn. Chế biến: Thịt 

chim, sóc làm sạch, chặt thành từng miếng vừa ăn. Hoa chuối rừng bóc vỏ già đi, dùng 

sống dao đập dập. Trộn đều nguyên liệu thịt, hoa chuối rừng với rau thơm, gia vị và gạo 
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nếp ngâm giã nhuyễn, để một lúc cho nguyên liệu ngấm đều. Dùng lá chuối lót 2 lớp lên 

đáy nồi, rồi cho thịt đã chế biến vào nồi, đổ nước ngập mặt, sau đó buộc túm đầu lá 

chuối lại, nấu khoảng 30 phút là chín. Món canh có dạng sền sệt như cháo loãng, ăn có 

vị ngọt của thịt chim, sóc, vị bùi của hoa chuối, mùi của rau thơm, gia vị hòa quyện. 

Món canh tiết với lá đắng (cành lượt sáư bàư khồm sa kia): Đây là món ăn từ xa 

xưa của người Thái đen. Nguyên liệu: Tiết trâu, hoặc tiết bò, hoặc tiết lợn để cho đông, 

sắt ra từng miếng nhỏ vừa ăn; lá đắng dùng các lá bánh tẻ, dạng tươi hoặc khô, đem thái 

nhỏ (lá đắng có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp thanh nhiệt trong mùa nóng, kích thích 

thèm ăn, tốt cho tiêu hóa và đặc biệt là có tác dụng giải rượu, chống ngộ độc cho gan, 

chữa các chứng đầy hơi, các bệnh về đường ruột, giúp tiêu mỡ); gia vị có muối, mỳ 

chính, hành lá. Chế biến: Bắc nồi nước đun cho sôi, đổ tiết đông vào trong nồi nước, 

nêm gia vị, rồi đun cho tiết chín vừa, đồng thời bỏ lá đắng đã cắt sợi và băm nhuyễn 

vào, sau đó bê nồi xuống hoặc tắt lửa bếp, vì càng để lâu nồi canh sẽ càng tăng vị đắng 

hơn. Món ăn này được múc ra bát, rắc một ít hành lá để trang trí và làm tăng mùi thơm; 

ngoài vị đắng thì món canh còn có hương thơm tự nhiên. Người mới ăn lần đầu, cảm 

thấy có vị đắng ở miệng, nhưng lại có vị ngọt hậu ở vòm họng khi vừa nuốt.  

Món canh lòng dê (cành pô lông bẻ): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái 

đen, khi mổ dê để thực hiện bất kỳ công việc nào cũng không thể thiếu món này. Nguyên 

liệu: Ruột dê; rau thơm và gia vị có lá chanh, củ sả, củ riềng, muối. Chế biến: Tuốt lấy 

dịch dưỡng chấp bên trong ruột non dê cho ra bát; lộn trái ruột già dê và bóp muối, gừng 

rửa sạch cho hết mùi hôi; thái miếng ruột non, ruột già, tim, gan, cật sao cho vừa ăn, cho 

vào trong nồi, nêm gia vị và rau thơm rồi xào lên cho chín tới, đổ dịch dưỡng chấp vào 

trong nồi và cho thêm nước đủ để làm canh, đun sôi 15 phút là được. Múc canh ra bát 

to, rắc ít lá chanh lên để trang trí và làm cho món ăn thêm thơm. Món ăn này có vị hơi 

đắng, giàu chất bổ dưỡng và có tác dụng kích thích tiêu hóa. 

Món canh chân trâu (đuôi trâu) nấu lá vón vén, lá chua me đất (tìn quai, hàng 

quai cành sáư sổm lôm, cành sáư sổm sành cà): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái đen, thường do đàn ông sơ chế chân trâu (đuôi trâu), còn phụ nữ chuẩn bị lá chua 

và gia vị. Khi mổ trâu để liên hoan mừng nhà mới, đám cưới, người ta mang cất chân 

trâu (đuôi trâu) đi để dành nấu canh với lá chua vào bữa trưa ngày hôm sau. Nguyên 

liệu: Chân trâu (đuôi trâu); lá chua (vón vén, chua me đất); gia vị có muối, ớt, hạt dổi, 

mì chính. Chế biến: Thui chân trâu (đuôi trâu) cho cháy hết lông, cạo sạch, rửa sạch, 

chặt ra thành từng khúc dài cỡ gang tay, cho vào nồi nấu chín mềm, sau đó vớt ra để bóc 

lấy phần gân và da riêng, thái thành từng miếng vừa ăn. Tiếp tục cho các miếng chân 

trâu (đuôi trâu), lá chua (lá vón vén hoặc lá chua me đất) vào cùng nồi, nêm thêm gia vị, 

nấu khoảng 20 phút, lúc đó vị chua của lá sẽ ngấm vào da, gân của chân trâu (đuôi trâu), 

khiến cho món ăn mềm và giòn sần sật. Canh chân trâu (đuôi trâu) nấu với lá chua là 

món ăn ngon, bổ dưỡng, có tác dụng chữa bệnh, khi ăn có vị chua của lá, vị ngọt của 

nước xương, vị bùi của da và gân, v.v. 
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Món canh thịt gà choai nấu măng chua (nhứa cáy ham cành nó sổm): Đây là món 

ăn từ xa xưa của người Thái đen. Nguyên liệu: Gà choai (gà ri nặng 0,7-1kg); măng 

chua; gia vị, rau thơm có muối, mì chính, hạt dổi, ớt, tía tô, quả ớt xanh, gừng; rau sống 

có rau cải cay. Chế biến: Mổ gà, dùng muối và gừng xát lên da gà để khử mùi tanh, rửa 

sạch, chặt thịt gà cả xương thành từng miếng vừa ăn, ướp với gia vị; măng chua được 

rửa sạch, tước nhỏ. Đặt chảo lên bếp, phi mỡ tỏi cho thơm, rồi cho thịt gà và măng chua 

vào chảo xào khoảng 15 phút cho thịt gà săn lại cùng với măng chua, tất cả ngấm đều 

gia vị. Sau đó đổ nước vừa đủ vào chảo đun sôi chừng nửa giờ là được món canh. Món 

ăn được múc ra bát to, ăn kèm với một số loại rau sống như tía tô, rau cải cay, quả ớt 

xanh. Món này ăn có vị ngọt của thịt gà, vị chua của măng hòa quyện. 

Món canh da trâu chuyển mùi (năng nau cành un): Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái. Nguyên liệu: Da trâu tươi; rau thơm, gia vị có muối, ớt, mák khén, tỏi củ, 

củ sả, hạt dổi, húng chó, hành lá, thì là; các loại rau, gia giảm (hoa chuối rừng, quả cà 

giòn, quả bí non, rau bí, bột gạo nếp, ngọn non cây ngái). Chế biến: Da trâu tươi đem 

gói kín trong lá chuối, để qua hai ngày da sẽ chuyển mùi ươn thối, đem miếng da nhúng 

vào nước đun sôi, mang ra cạo rửa sạch, ướp với gia vị rồi đem sấy khô trên bếp lửa; 

hoa chuối đập dập, bột gạo nếp ngâm giã nhuyễn. Đem da trâu khô thái nhỏ, cho vào 

nồi nấu cho nở ra, rồi cho hoa chuối đập dập, bột gạo nếp ngâm giã nhuyễn, cùng với 

các loại rau vào nồi canh, đun chín. Món này ăn có vị bùi của các rau, quả, có mùi thơm 

của da và rau thơm hòa quyện, có vị đặc trưng da trâu đã chuyển mùi sấy khô. 

Món canh xương chó với chuối xanh (lúk mà cành mák cuổi khiều): Đây là món 

ăn từ xa xưa của người Thái, thường do đàn ông chế biến. Nguyên liệu: Xương sống, 

xương sườn, xương ống chó; gia vị có muối, ớt, mák khén, hạt dổi, củ riềng, củ sả; chuối 

xanh; lá chanh, lá tía tô. Chế biến: Lấy xương sống, xương sườn, xương ống chó chặt 

thành từng khúc, ướp gia vị cho đều trong 30 phút. Bắc chảo mỡ lên, phi vài lát sả cho 

thơm, đổ xương chó vào xào qua cho săn lại. Đổ nước vào trong nồi, cho chuối xanh 

bóc vỏ thái khúc vào trong nồi, đổ thịt chó từ trong chảo sang nồi, cho thêm một ít lá 

chanh, nấu khoảng 2 giờ thì món canh chín, thịt bám vào xương sẽ bong ra, chuối xanh 

cũng chín mềm. Múc canh ra bát, rắc thêm một chút tía tô cho thơm. 

Món đầu cá nấu canh chua (hùa pà dệt cành sổm): Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái, đàn ông hay phụ nữ đều chế biến được. Nguyên liệu: Cá to; măng chua (nó 

sổm), hoặc lá vón vén (sổm lôm), quả sổ (mák sản), lá chua me đất (sổm sành cà); gia 

vị có muối, mì chính, ớt, hạt dổi. Chế biến: Đầu cá được bóc bỏ mang, bổ thành ba, bốn 

miếng. Măng chua được rửa cho bớt chua; hoặc lá vón vén được vò nát; hoặc quả sổ 

thái miếng vừa. Trộn đầu cá với các chất chua, nêm muối, mì chính, ớt, hạt dổi rồi xào 

qua cho đầu cá và măng chua chớm chín tới để đầu cá ngấm đều gia vị; đổ nước vào nồi 

canh, nấu lên khoảng một giờ thì cá chín hẳn, nước ngọt trong đầu cá sẽ tan ra hòa với 

nước canh có vị chua tạo thành món canh vừa chua vừa ngọt, không còn mùi tanh của 

cá. Múc canh ra bát to, thái thêm một chút hành lá, một chút lá tía tô, khi ăn người ta 

gắp đầu cá ra đĩa riêng, để lại măng chua trong bát canh. Trường hợp dùng chất chua là 



89 

 

lá vón vén, lá chua me đất, quả sổ cũng tương tự như với măng chua. Ngoài sử dụng đầu 

cá, có thể sử dụng phần thịt của cá da trơn (loại cá không có xương răm) để nấu canh 

với măng chua, hoặc lá vón vén, hoặc lá chua me đất, hoặc quả sổ, cách chế biến cũng 

tương tự như nấu canh chua đầu cá nói trên. 

Món lươn nấu canh măng chua (diến cành nó sổm): Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái đen, đàn ông hay phụ nữ đều chế biến được. Nguyên liệu: Lươn đồng; măng 

chua; gia vị có muối, ớt, hạt dổi; rau thơm có lá tía tô, hành lá, thì là (ngày nay thường 

có thêm xương sườn lợn để tăng độ ngậy). Chế biến: Lươn đánh sạch nhớt, mổ bỏ lòng, 

làm sạch, chặt thành từng khúc vừa ăn, ướp các gia vị. Bắc nồi lên cho một chút mỡ, bỏ 

lươn và măng chua vào xào qua để thịt lươn săn lại, măng cũng ngấm đều gia vị. Đổ 

thêm nước vào nồi vừa ngập nguyên liệu một chút, nấu khoảng 30 phút là được. Múc 

món ăn ra bát, thái thêm lá tía tô, hành lá, thì là để trang trí và tăng mùi thơm đặc trưng 

cho món ăn. Khi ăn thường ăn kèm với rau sống và quả ớt còn xanh.  

Món ếch, nhái nấu canh măng chua (cốp, khiết cành nó sổm): Đây là món ăn từ 

xa xưa của người Thái, phụ nữ hay đàn ông đều làm được. Nguyên liệu: ếch (hoặc nhái), 

hoặc cả hai thứ; măng chua; rau thơm, gia vị có rau húng chó, rau thì là, tía tô, rau răm, 

hành lá, quả ớt non. Chế biến: Ếch (hoặc nhái) đem mổ bụng, bỏ lòng, rửa sạch, cắt bỏ 

chân và đầu; nếu là ếch thì chặt thành những miếng vừa ăn; nếu là nhái thì chặt ngang 

lưng từng con một. Trộn thịt ếch (hoặc nhái) với măng chua, nêm gia vị, xào lên cho 

chín vừa, đổ thêm nước, tiếp tục nấu khoảng 30 phút cho ngấu đều. Khi thức ăn chín, 

bỏ xuống rắc thêm lá tía tô, rau răm. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là món canh ăn có vị 

chua chua, ngọt ngọt, không có mùi tanh của ếch (hoặc nhái). Ếch (hoặc nhái) cũng 

thường được người Thái nấu canh với lá me non (cũng là chất chua), phương pháp chế 

biến cũng tương tự như nấu với măng chua. 

Món thịt ba ba nấu canh măng chua (nhứa phà cành nó sổm): Đây là món ăn từ 

xa xưa của người Thái và một số dân tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều làm được. 

Nguyên liệu: Ba ba (tồ phà) tươi sống; măng chua; gia vị có muối, ớt, hạt dổi, tỏi củ, 

hành lá, tía tô, thì là. Chế biến ba ba giống như trong món thịt ba ba trộn măng chua khô 

(nhứa phà chụp nó hiếu). Thịt ba ba lấy cả phần chân, đầu, cổ đã làm sạch, chặt thành 

miếng vừa ăn, bóp gia vị, để khoảng 15 phút cho ngấm đều. Măng chua đem rửa cho 

bớt chua, bóp muối để một lúc cho măng mềm ra. Bắc nồi lên, cho mỡ, phi tỏi cho thơm, 

rồi đổ thịt ba ba vào xào cho săn lại, tiếp tục cho măng chua vào xào thêm một lúc nữa. 

Đổ thêm nước vào nồi, đun sôi khoảng một giờ là chín, nêm thêm gia vị, múc món ăn 

ra bát, rắc thêm lá tía tô, hành lá, thì là để trang trí và tăng mùi thơm cho món ăn. Thành 

phẩm đạt tiêu chuẩn là nước canh trong, vị ngọt và chua trung hòa, có mùi thơm của rau 

thơm, gia vị. Khi ăn, người ta thường ăn canh kèm với một số loại rau sống và quả ớt 

tươi còn non chưa cay lắm. 

Món canh thịt rùa lá thồm lồm (nhứa táu cành sổm lôm): Đây là món ăn từ xa xưa 

của người Thái đen và một số dân tộc khác, đàn ông chế biến, phụ nữ ít khi tham gia vì 

việc mổ lấy thịt rùa khá khó. Nguyên liệu: Rùa (tồ táu) tươi sống; lá thồm lồm (vón 
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vén); gia vị có muối, ớt, tỏi, hạt dổi. Chế biến: Rùa đem cắt tiết, mổ (cách làm gần giống 

như với ba ba), bỏ lòng, nhúng toàn bộ rùa vào nước sôi khoảng 5 phút, vớt ra, cạo sạch 

nhớt và rửa sạch bằng nước cốt chanh pha muối hoặc nước măng chua pha muối, thái 

thành từng miếng vừa ăn, ướp gia vị khoảng 15 phút cho thịt ngấm đều. Bắc nồi lên, cho 

một ít mỡ vào phi tỏi cho thơm, cho thịt rùa vào xào cho đến khi thịt săn lại, rồi đổ nước 

vào trong nồi, cùng với lá thồm lồm vò nát, đun thêm khoảng 30 phút là được. Múc món 

ăn ra bát, rắc thêm một ít tía tô, hành lá. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là món canh có vị 

ngọt của thịt rùa hòa quyện vị chua của lá thồm lồm. Món ăn này ăn ghém với một số 

loại rau sống, quả ớt tươi còn non chưa cay lắm.  

Món canh trai nấu lá lốt (cáp cuổng cành phắc ơ lợt): Đây là món ăn từ xa xưa 

của người Thái đen và một số dân tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. 

Nguyên liệu: Trai (cáp cuổng) tươi sống; rau thơm, gia vị có muối, ớt, tỏi, mák khén, 

rau thì là, hành lá. Chế biến: Trai ngâm nước lạnh có thả vài lát ớt cho sạch, bỏ vào nồi 

luộc chín, gỡ lấy thịt, bỏ ruột đen, xắt miếng nhỏ, ướp các gia vị. Bắc nồi lên bếp, cho 

một ít mỡ vào phi tỏi cho thơm, bỏ thịt trai vào nồi, xào cùng với lá lốt vặn nát cho đến 

khi thịt trai săn lại; đổ nước vào nồi, nêm thêm gia vị, nấu sôi khoảng 15 phút là chín. 

Khi ăn, rắc thêm một ít rau thì là, hành lá để tăng mùi thơm. Món ăn có tác dụng chữa 

bệnh đau xương khớp và hay ra mồ hôi trộm rất tốt. 

Món canh hến (cành hén): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen và một số 

dân tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. Nguyên liệu: Hến (tồ hén) tươi 

sống; gia vị có muối, mì chính; rau thơm có thì là, hành lá, lá lốt; rau ngót. Chế biến: 

Hến (tồ hén) tươi sống để qua một ngày đêm trong nước sạch cho nhả hết chất thải, rửa 

cho sạch vỏ ngoài, đổ hến vào trong nồi đun sôi lên cho đến khi nào hến mở hết vỏ, 

dùng đũa đảo đi đảo lại nhiều lần cho thịt hến rời khỏi vỏ, đổ riêng nước luộc hến ra một 

cái chậu, còn hến đã luộc đổ ra một cái rổ rồi đãi trong chậu nước sạch để thịt hến lắng 

xuống đáy rổ, vỏ hến và sạn cát được loại bỏ ra ngoài. Bắc nồi lên bếp lửa, cho một chút 

mỡ vào phi tỏi cho thơm, đổ thịt hến vào nồi, xào cho thịt hến se lại rồi cho nước luộc 

hến vào nồi, đun cho sôi, nêm muối, mì chính và cho rau ngót vào nấu cùng thành món 

canh hến rau ngót; hoặc cho lá lốt vào nấu cùng thành món canh hến lá lốt. Canh chín 

múc ra bát, rắc thêm một chút thì là, hành lá cho thơm. Canh hến với rau ngót là món ăn 

có tác dụng giải nhiệt, ăn vào mùa hè rất tốt cho sức khỏe. Canh hến với lá lốt có tác 

dụng chữa bệnh đau xương khớp. 

Món canh ốc (cành hòi): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số dân 

tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. Nguyên liệu: Ốc (tồ hòi) tươi sống; 

gia vị có muối, ớt, lá chanh, củ riềng. Chế biến: Ốc (tồ hòi) bắt trong tự nhiên về đem 

để trong chậu nước sạch qua một ngày một đêm, thỉnh thoảng thay nước mới, ốc sẽ nhả 

hết chất thải và sạn cát. Dùng dao chặt phần trôn ốc (phần nhọn), hoặc dùng kéo cắt 

cũng được; rửa sạch ốc nhiều lần bằng cách vò đi vò lại trong chậu nước, vớt ra cho vào 

nồi, nêm muối, ớt, lá chanh, đập thêm củ riềng, ướp khoảng 15 phút cho ốc ngấm đều 

gia vị và khử mùi tanh, sau đó bắc nồi lên bếp xào qua một lúc cho gia vị ngấm vào 
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trong thịt ốc, rồi đổ nước ngập qua ốc một chút, đun sôi khoảng 10 phút là chín. Ốc chín 

đem múc ra bát to cả cái lẫn nước. Khi ăn, dùng thìa xúc ốc ra bát con của mình, mỗi 

thìa ba đến bốn con, dùng tay cầm từng con ốc đưa lên miệng, hút nhẹ một cái phía 

miệng ốc, thịt ốc sẽ được hút vào miệng người. Khi ăn món canh ốc, cả gia đình cùng 

hút và phát ra âm thanh nghe rất vui tai. Liên quan đến canh ốc của người Thái có sự 

tích về cái yết hầu đàn ông như sau: Ngày xưa, có chàng trai người Thái đang ở rể bên 

nhà vợ, thì trong một bữa cơm gia đình vợ nấu canh ốc ăn, chàng trai không dám hút ốc 

để ăn như mọi người vì sợ phát ra tiếng kêu, đành nuốt cả con ốc vào bụng, không may 

con ốc bị mắc lại ở cổ họng, sưng lên thành cái yết hầu. Từ đó, cổ họng của đàn ông mới 

có cái yết hầu trông giống như hình con ốc, người Thái gọi yết hầu là "co hòi" (cổ ốc). 

Các món hầm (òm pưới)   

Món thịt gia súc hầm (nhứa tồ sắt òm pưới): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái, thường chế biến dành riêng cho phụ nữ mới sinh con, người già răng miệng yếu 

nhưng lại thích ăn thịt có lẫn gân. Nguyên liệu: Thịt gia súc, chọn chỗ thịt có nhiều gân, 

thịt dai, hoặc thịt của gia súc già; gia vị, rau thơm có hành lá, thì là, muối, mì chính, thảo 

quả, củ gừng, ớt, mák khén. Chế biến: Thịt đem chặt, thái thành từng miếng vừa ăn, đem 

ướp gia vị khoảng 15 phút cho ngấm đều, sau đó bỏ thịt vào trong nồi, xào qua một lúc 

cho thịt săn lại, đổ nước vào trong nồi, hầm nồi thịt từ nửa ngày đến một ngày. Khi thịt 

chín, múc ra bát cả nước lẫn cái, thái thêm rau thơm, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. 

Các món hấp (mọk), đồ (nửng)  

Món thịt gà rừng hấp (mọk cáy thướn): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái 

đen, mỗi khi săn bắt được gà rừng, hoặc một số con vật thuộc họ gà rừng, người Thái 

thường chế biến món này. Nguyên liệu: Gà rừng; rau thơm, gia vị có muối, ớt tươi, củ 

gừng, củ sả, rau thì là, rau răm, rau húng chó, mák khén, hạt dổi; phụ gia có lõi non cây 

chuối rừng đập dập, bột gạo nếp ngâm. Chế biến: Thịt gà rừng làm sạch, chặt thành từng 

miếng vừa ăn, bóp trộn đều gia vị, rau thơm, phụ gia, sau đó gói vào trong lá chuối bốn 

lớp theo kiểu gói đùm, túm các đầu lá lại rồi buộc chặt, cho vào chõ, hấp khoảng 2 giờ 

là chín. Nếu nguyên liệu là thịt chim rừng (thuộc họ gà rừng) thì cũng chế biến tương tự 

như với thịt gà rừng. 

Món thịt gà hấp (nhứa cáy man mọk): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái. 

Nguyên liệu: Gà mái đang chuẩn bị đẻ trứng; rau thơm, gia vị có muối, ớt, mák khén, 

củ sả, củ gừng, lá gừng non, hạt dổi, hành lá, rau thì là, rau mùi tàu; phụ gia có bột gạo 

nếp ngâm, lõi hoa chuối rừng đập dập. Chế biến: Mổ gà và sơ chế sạch sẽ, chặt thịt gà 

thành từng miếng vừa ăn, nội tạng gà thái miếng nhỏ và trứng gà trong bụng để nguyên 

quả, đem ướp với gia vị trong 15-20 phút cho ngấm đều. Sau đó, cho toàn bộ thịt gà đã 

ướp gia vị trộn đều với các phụ gia, rồi gói trong hai chiếc lá chuối vắt ngang nhau, buộc 

túm đầu lá lại, cho vào chõ, hấp khoảng 1,5 giờ. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là các miếng 

thịt gà chín nhừ, có vị ngọt, có mùi thơm của rau thơm và vị cay của gia vị hòa trộn.  
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Món cá hấp (pà mọk): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen, đàn ông hay 

phụ nữ đều chế biến được. Nguyên liệu: Cá da trơn, kích thước lớn (cá trê, cá chiên, cá 

lăng, chạch suối, v.v.) tươi sống, có ít xương răm, thịt cá rắn chắc; rau thơm, gia vị có 

ớt, muối, mì chính, hạt dổi, mák khén, rau húng chó, củ sả, củ gừng, lá gừng non, hành 

lá, thì là; phụ gia có bột gạo nếp ngâm nhuyễn. Chế biến: Cá đem mổ bụng, lòng làm 

sạch có thể nấu món riêng hoặc nấu chung; phần thịt cá chặt thành từng khúc dài khoảng 

5cm, trộn với rau thơm, gia vị và phụ gia để 15-20 phút cho ngấm đều. Sau đó, gói toàn 

bộ cá đã tẩm ướp bằng ba lớp lá chuối, túm đầu lá buộc chặt, bỏ vào chõ, đồ khoảng một 

giờ là ăn được. Bày cá lên đĩa, rắc thêm một ít rau mùi, vài lát ớt tươi chín đỏ để trang 

trí. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là cá mềm, hòa quyện rau thơm, gia vị, ăn có vị ngọt và 

mùi thơm đặc trưng. 

Món cua đồ chấm nước chua (pù nửng chẳm nặm sổm): Đây là món ăn từ xa xưa 

của người Thái đen, thường do phụ nữ chế biến, đàn ông ít khi làm. Món ăn này thường 

dùng ăn chơi trong các buổi trưa, trời nắng nóng chưa đi làm ngoài trời được, ít khi ăn 

trong bữa cơm chính. Nguyên liệu: Cua đồng tươi sống; nước măng chua; rau thơm, gia 

vị có muối, ớt, hạt dổi, tỏi củ, tía tô, rau húng cay, rau răm. Chế biến: Cua đồng đem rửa 

sạch, bóc hết yếm, bóc hết mai, rửa sạch, bỏ vào trong chõ, đặt mấy củ sả vào đáy chõ 

cho thơm, rồi đồ cho chín cua. Bỏ cua ra đĩa, hoặc lên lá chuối đặt trên mâm đan. Lấy 

nước măng chua dự trữ chắt ra bát, thái thêm rau thơm, nêm gia vị cho vừa miệng để 

làm đồ chấm. Khi ăn, người ta xé cua và chấm vào bát nước măng chua.  

Món tôm đồ chấm nước chua (củng nửng chẳm nặm sổm): Đây là món ăn từ xa 

xưa của người Thái, ai cũng biết làm, nhưng thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: 

Tôm (củng) tươi sống; nước măng chua (nặm sổm đành); gia vị có muối, ớt, hạt dổi, tỏi 

củ; rau thơm (hòm) có lá tía tô, rau húng cay, rau mùi. Chế biến: Tôm đem rửa sạch, bóc 

vỏ đầu, rút ruột bỏ đi, rồi rửa lại, sau đó bỏ tôm vào trong chõ, cho mấy củ sả vào đáy 

chõ cho thơm, đồ cho chín vừa. Bày tôm chín lên đĩa hoặc bát, hoặc lên lá chuối đặt 

trong mâm đan. Lấy nước măng chua làm sẵn chắt ra bát, thái thêm rau thơm, nêm gia 

vị cho thật vừa miệng để làm đồ chấm. Khi ăn, người ta bóc vỏ tôm (có người ăn cả vỏ) 

cuốn thêm lá rau sống, chấm với nước măng chua.  

Món ếch đồ (cốp mọk): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, phụ nữ hay đàn 

ông đều làm được. Nguyên liệu: Ếch đồng tươi sống; rau thơm, gia vị có rau húng chó, 

rau thì là, hành lá, rau bí non, quả cà non, quả ớt non; các chất phụ gia có bột gạo nếp 

ngâm giã nhuyễn, lõi non hoa chuối rừng thái nhỏ. Chế biến: Ếch đem mổ bụng, bỏ lòng, 

làm sạch, thịt ếch đem chặt thành từng miếng vừa ăn, trộn với rau thơm, gia vị và các 

chất phụ gia, chắt thêm một chút nước vào cho sền sệt và để khoảng 15 phút cho ngấm 

đều, rồi gói tất cả vào 3 lớp lá chuối, buộc túm đầu lá lại, cho vào chõ, đồ khoảng 2 giờ 

là chín. Gỡ món ăn khỏi lá, bày lên đĩa, rắc thêm vài lát ớt tươi chín đỏ, mấy nhánh rau 

mùi tàu thái nhỏ để trang trí. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là thịt ếch gần như chín nhừ, 

chỉ cần nhón miếng xôi nhỏ chấm vào cũng bở ra như chấm miếng lòng đỏ trứng gà 

luộc; khi ăn, món ăn có vị rất ngọt và thơm.   
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Món thịt ba ba hấp (nhứa phà mọk): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen, 

phụ nữ hay đàn ông đều làm được. Nguyên liệu: Ba ba (tồ phà) tươi sống; rau thơm, gia 

vị có rau húng chó, rau thì là, rau mùi, hành lá, quả cà non, quả ớt non, muối, ớt; các 

phụ gia có bột gạo nếp ngâm giã nhuyễn và lõi non hoa chuối rừng thái nhỏ. Chế biến: 

Thịt ba ba rửa bằng nước cốt chanh pha muối hoặc nước măng chua pha muối để khử 

mùi tanh, rồi rửa lại bằng nước sạch, sau đó chặt thành từng miếng vừa ăn, trộn với rau 

thơm, gia vị giã nhỏ, các phụ gia, chắt thêm một chút nước cho sền sệt, để khoảng 15 

phút cho ngấm đều. Dùng ba lớp lá chuối gói hỗn hợp thịt lại, buộc túm đầu lá, cho gói 

vào chõ đồ khoảng 2 giờ là chín. Bày món ăn lên đĩa, rắc thêm vài lát ớt tươi chín đỏ, 

mấy nhánh rau mùi để trang trí. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là thịt ba ba gần như chín 

nhừ, bở, các phụ gia có vị rất ngọt, hòa quyện vị của thịt ba ba. 

Các món côn trùng: Côn trùng đã trở thành xu hướng siêu thực phẩm mới từ năm 

2019, bởi thực phẩm từ côn trùng có thể làm thay đổi chế độ ăn uống và ảnh hưởng tích 

cực đến "Mẹ thiên nhiên". Sử dụng các loài côn trùng làm thực phẩm có nhiều lợi ích. 

Một trong các lợi ích đó là thúc đẩy phát triển nghề nuôi côn trùng để làm thực phẩm, 

một số côn trùng có hiệu quả cao trong việc chế biến những gì chúng ăn, ví dụ con dế 

có thể ăn 2kg thức ăn và chuyển đổi thành 1kg trọng lượng cơ thể, so với bò và các vật 

nuôi khác thì đây là một tỷ lệ doanh thu lớn. Côn trùng cư trú tự nhiên ở nhiều môi 

trường sống khác nhau trên khắp thế giới, không giống như nhiều loại vật nuôi có yêu 

cầu địa lý cụ thể, nhưng chúng tạo ra ít khí nhà kính hơn, cần ít đất và nước hơn đáng 

kể so với gia súc. Dùng côn trùng làm thức ăn có thể giảm chi phí mua protein động vật, 

giảm sự mất an toàn thực phẩm, cung cấp nhu cầu protein ngày càng tăng trong tầng lớp 

trung lưu toàn cầu. Người Thái thường chế biến côn trùng bằng cách rang (khủa) với 

nước măng chua. 

Món sâu chít rang nước măng chua (đuổng khèm khủa nặm sổm): Đây là món ăn 

từ xa xưa của người Thái đen và một số dân tộc khác, được người Thái coi là món quý 

hiếm, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. Nguyên liệu: Sâu chít (đuổng khèm) tươi 

sống; rau thơm, gia vị có ớt, muối, củ sả, lá chanh, nước măng chua. Chế biến: Sâu chít 

để qua một ngày đêm cho thải hết chất bẩn, trần qua nước sôi, rồi rửa lại bằng nước 

sạch, để ráo nước. Bắc chảo mỡ lên bếp, phi củ sả, lá chanh lên cho giòn thơm. Cho sâu 

chít vào chảo, rang đến chín vàng, giòn. Đổ nước măng chua vào trong chảo, nêm gia 

vị ớt, muối, rang tiếp một lúc nữa là được. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là sâu chít có màu 

vàng sáng, giòn, có vị chua cay ngọt hòa quyện. Ngoài làm món rang nước măng chua, 

sâu chít còn xào trứng, là món ăn bổ sung chất dinh dưỡng, có vị ngọt, thơm, tính ôn.  

Món sâu tre rang nước măng chua (tồ mẹ khủa nặm sổm): Đây là món ăn từ xa 

xưa của người Thái đen và một số dân tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. 

Người Thái coi đây là món quý hiếm, vì sâu tre (tồ mẹ) có hàm lượng protein và axit 

amin cao, có thể chế biến thành nhiều món ăn như sâu tre chiên giòn với lá chanh hoặc 

sâu tre nướng, ăn giòn tan và có vị béo ngậy. Nguyên liệu: Sâu tre (tồ mẹ) tươi sống; gia 

vị có ớt, muối, củ sả, lá chanh; nước măng chua. Chế biến: Sâu tre khai thác về để qua 
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một ngày đêm cho thải hết chất bẩn, trần qua nước sôi, rồi rửa lại bằng nước sạch, để 

ráo nước. Bắc chảo mỡ lên bếp, phi củ sả, lá chanh lên cho giòn thơm, cho sâu tre vào 

trong chảo, rang đến khi chín vàng giòn; đổ một ít nước măng chua vào chảo, nêm gia 

vị, rang tiếp một lúc nữa cho thật khô là được. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là sâu tre có 

màu vàng sáng, nhai giòn, có vị chua cay ngọt hòa quyện. Ngoài ra, sâu tre còn được 

chế biến thành món trộn gia vị, rau thơm gói lá nướng; hoặc sâu tre giã nhuyễn, làm 

món chấm xôi, ăn cũng rất bùi và ngậy. 

Bọ xít rang nước măng chua (menh ceng khủa nặm sổm): Bọ xít là một món ăn 

đặc sản, bổ dưỡng được người tiêu dùng ưa chuộng và tiêu thụ mạnh ở nhiều nhà hàng. 

Bọ xít (menh ceng) rang nước măng chua là món ăn mới có cách đây vài chục năm, từ 

khi người Thái trồng cây nhãn, cây vải. Nguyên liệu: Bọ xít (dùng chế biến món ăn là 

bọ xít sinh trưởng trên cây nhãn, cây vải, được khai thác nhiều vào mùa quả vải, quả 

nhãn còn non, khoảng đầu tháng 2 đến cuối tháng 4 dương lịch); gia vị có muối, ớt, mák 

khén, củ sả, tỏi, lá chanh; nước măng chua. Chế biến: Bọ xít bắt về cho vào trong giỏ, 

lắc giỏ nhiều lần cho bọ xít phun hết chất cay ra khỏi cơ thể của chúng, sau đó rửa sạch 

nhiều lần bằng nước lã, vặt cánh cứng, vỏ cứng và rút ruột bỏ đi. Đun bọ xít trong nước 

sôi khoảng 10 phút, rồi đổ ra, rửa trong nước sạch để khử hết mùi hôi, chất cay của bọ 

xít một lần nữa. Bắc chảo mỡ lên bếp, phi củ sả, tỏi, xé thêm một ít lá chanh cho thơm; 

đổ bọ xít vào chảo, rang cho đến khi bọ xít chín vàng, giòn. Chắt thêm nước măng chua 

vào trong chảo, nêm gia vị muối, ớt, mák khén, rang thêm một lúc cho bọ xít ngấm nước 

măng chua và gia vị là được. 

Trong một số nhà hàng ở Điện Biên, có cách chế biến khác: Đun nước vôi 0,3% 

(cho 3 lạng vôi cục hoặc 5 lạng vôi tôi hoà trong 10 lít nước) nóng khoảng 45-500C, đổ 

bọ xít sống vào, chúng sẽ thải hết chất hôi, chất cay trong túi chất độc ra ngoài, nhặt bỏ 

cánh và chân bọ xít; thân bọ xít cho vào rang khô hay chiên với dầu mỡ, đến khi bọ xít 

có màu vàng, toả mùi thơm đặc trưng, cho mắm, đường, hạt tiêu, mì chính, ăn nóng làm 

đồ nhắm rất thích hợp. Đây là món ăn sạch, khoái khẩu của nhiều thực khách hiện nay. 

Món cào cào rang nước măng chua (tắc tèn khủa nặm sổm): Đây là món ăn từ xa 

xưa của người Thái đen và một số dân tộc khác, là một món đặc sản, món nhậu được 

nhiều người yêu thích, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. Nguyên liệu: Cào cào 

(tắc tèn) tươi sống; gia vị có muối, ớt, tỏi, sả, lá chanh; nước măng chua. Chế biến: Cào 

cào bắt về đem trần qua nước sôi, vặt bỏ cánh, bỏ chân, rửa sạch. Bắc chảo mỡ lên bếp, 

phi tỏi và củ sả thái chéo lên cho thơm. Đổ cào cào vào trong chảo, rang nhỏ lửa cho 

đến khi chín giòn. Chắt thêm nước măng chua vào trong chảo, nêm thêm muối, ớt, rồi 

rang thêm một lúc nữa là được. Trường hợp cào cào rang lá chanh, cũng sơ chế như trên, 

song giữ lại cẳng trên. Trần sơ qua cào cào trong nước muối, lá chanh rồi đổ ra chậu 

nước lạnh một lát, sau đó vớt ra để ráo. Ướp cào cào đã trần với gia vị khoảng 15 phút 

cho ngấm đều, cho lên bếp rang với một chút nước măng chua đến khi cạn thì cho thêm 

mỡ, đảo đều đến khi chín giòn, vàng ươm, rắc thêm một chút lá chanh thái nhỏ vào đảo 

qua là có thể thưởng thức. 
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Món dế mèn rang nước măng chua (chí cúng khủa nặm sổm): Đây là món ăn từ 

xa xưa của người Thái đen và một số dân tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến 

được. Nguyên liệu: Dế mèn (chí cúng) tươi sống. Chế biến: Dế mèn sau khi đào về, rửa 

sạch, cắt bỏ cánh, chân, đầu, rút sạch ruột rồi đem chế biến tương tự cách chế biến món 

cào cào rang nước măng chua nói trên. Người ta cũng có thể mang dế đi sấy khô ở nhiệt 

độ 50-60 độ C để dế không bị ôi thiu, sau đó nâng nhiệt độ cao hơn cho đến khi dế khô 

giòn, bên ngoài có màu vàng cánh gián, béo ngậy, mùi thơm là đạt chất lượng. 

Thực vật chế biến qua lửa  

Rau (phắc) là nguyên liệu để làm các món ăn phổ biến, thường ngày từ xa xưa của 

người Thái đen và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Đối với người Thái, 

rau có hai nguồn cung cấp, từ tự nhiên (rau mọc hoang trong rừng, ven suối) và từ trồng 

trọt (rau trồng trong vườn (phắc púk nẳng xuồn), trên nương (phắc púk nẳng hay). 

Món đồ (nửng), trộn (chụp) 

Món rau đồ chấm chéo (phắc nửng chẳm chéo): Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái đen và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Ưu điểm của món 

rau đồ là rau giữ được nguyên vị hơn so với món rau luộc, nên ăn ngọt hơn món rau 

luộc. Nguyên liệu: Rau cải các loại, hoặc rau bí, rau dền, v.v. từ nguồn trồng trọt; rau 

thơm, gia vị có ớt tươi nướng hoặc ớt bột, muối, mák khén, hạt dổi, mì chính, lá tỏi, rau 

mùi giã nhuyễn. Chế biến: Rau hái trong vườn về rửa sạch, cho vào chõ, đồ cho chín 

vừa, rồi gắp ra đĩa. Bát chéo (đồ chấm) được làm bằng các loại gia vị, rau thơm giã 

nhuyễn để chấm rau đồ.  

Món rau đồ trộn gia vị (phắc nửng chụp): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Rau cải ngồng, 

hoặc rau cải ăn lá, hoặc rau bí, hoặc rau dền từ nguồn trồng trọt; gia vị rau thơm có muối, 

ớt, mák khén, hạt dổi, mì chính, rau mùi thái nhỏ, lá tỏi thái nhỏ. Chế biến: Rau (cải 

ngồng, hoặc cải ăn lá, hoặc rau bí, hoặc rau dền) hái về, rửa sạch, cho vào chõ đồ cho 

chín, đổ rau ra một cái xoong, trộn đều với các loại rau thơm, gia vị là được. Bày món 

ăn lên đĩa, ăn trực tiếp kèm với thức ăn khác có trong mâm cơm.  

Món rau rừng đồ trộn gia vị (phắc pá nửng chụp): Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Rau rừng 

tươi (rau gai, rau bò khai, chồi non cây hoa ban, rau guột, v.v.); gia vị có muối, ớt, mák 

khén, mì chính, hạt dổi, bột củ riềng. Chế biến: Các loại rau rừng, mang rửa sạch, bỏ 

vào chõ đồ chín vừa, bỏ ra trộn với gia vị. Bày món ăn lên đĩa, rắc thêm vài lát ớt chín 

đỏ để trang trí.  

Món nhiều loại rau đồ trộn gia vị (phắc lài niêu nửng chụp): Đây là món ăn từ xa 

xưa của người Thái và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: 

Rau cải, rau bí, rau dền, cây tỏi từ nguồn trồng trọt; rau thơm, gia vị có muối, ớt, mák 

khén, hạt dổi, mì chính, rau mùi, lá tỏi, thì là. Chế biến: Hái lấy ngồng cải, rau cải non, 

rau bí, rau dền, ngồng tỏi về rửa sạch, cho tất cả các loại rau vào trong chõ, đồ chung 
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cho chín. Sau đó, đổ rau ra cái xoong, trộn với rau thơm thái nhỏ và các gia vị cho thật 

đều là được. Bày món ăn lên đĩa, rắc thêm một ít rau mùi, vài lát ớt tươi chín đỏ. 

Món đọt non cây mây đồ trộn gia vị (nó khóa nhọk): Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái và một số dân tộc khác, đàn ông hay phụ nữ đều chế biến được. Nguyên liệu: 

Đọt (là ngọn thân hay cành cây còn non) cây mây (hoặc cây song); rau thơm, gia vị có 

muối, ớt, mì chính, hạt dổi, mák khén, rau mùi tàu, lá chanh, lá tỏi. Chế biến: Đem đọt 

non cây mây (hoặc cây song) đồ chín trong chõ, sau đó vớt ra, bóc vỏ già, chỉ lấy phần 

ăn được bỏ vào trong cối giã cùng với rau thơm, gia vị cho nhuyễn là được. Khi ăn, lấy 

xôi nắm thành từng miếng nhỏ chấm với đọt non cây mây (hoặc cây song) trộn gia vị. 

Món ăn này có vị bùi, ngọt, vị cay của gia vị, mùi thơm của rau thơm.  

Món hoa ban đồ trộn măng đắng (bók bàn nửng chụp nó khồm): Đây là món ăn 

từ xa xưa của người Thái, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Hoa ban, hái lấy cả 

hoa đã nở và đang hé nụ; măng đắng; gia vị có bột củ riềng, lá chanh, ớt, muối, mák 

khén, hạt dổi, mì chính. Chế biến: Hoa ban hái về đem nhặt hết các cánh héo, rửa sạch, 

bỏ chõ đồ chín. Măng đắng chọn lấy loại còn non, ít đắng, đốt cả vỏ cho chín mềm, rồi 

bóc bỏ vỏ ngoài, chỉ lấy phần đọt non phía trong, sau đó xé nhỏ cây măng đắng thành 

từng miếng nhỏ, mảnh. Trộn đều hoa ban và măng đắng với các gia vị, tạo ra món ăn 

vừa có vị ngọt của hoa ban, vị đăng đắng của măng, vị thơm cay của các gia vị phối 

trộn. Bày món ăn lên đĩa, đặt thêm mấy bông hoa ban đã đồ chín còn nguyên hình và 

rắc thêm mấy lát ớt tươi chín đỏ. 

Món hoa đủ đủ đực trộn quả cà con (bók hống chụp mák cạnh): Đây là món ăn từ 

xa xưa của người Thái đen, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Hoa đu đủ đực 

(bók hống); hoa củ riềng (bók khá); quả cà con (mák cạnh); gia vị có muối, ớt, hạt dổi, 

mák khén, củ riềng. Chế biến: Đem luộc hoa đu đủ đực, hoa củ riềng và quả cà con cho 

chín, đổ ra rá cho róc nước, sau đó trộn đều với các loại gia vị là được. Hoa đủ đực nếu 

làm món xào hoặc luộc thì ăn rất đắng, nhưng nếu đem trộn với quả cà con, ăn sẽ không 

có vị đắng. Món hoa đủ đủ đực trộn quả cà con có tác dụng nhuận tràng rất tốt. 

Món quả đồ (mák nửng): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen, thường do 

phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Các loại quả còn non, tươi (bí xanh, bí đỏ, bầu, mướp). 

Chế biến: Quả đem rửa sạch; nếu quả còn nhỏ, thì để nguyên quả; nếu quả to thì bổ 

thành từng miếng vừa ăn, cho vào chõ đồ chín. Chế biến bằng cách đồ sẽ giữ được vị 

ngọt của quả hơn so với cách luộc, nên người Thái thường dùng cách này. Quả đồ chín 

chấm chéo khi ăn. 

Quả núc nác đốt trộn nước măng chua (mák lịn ứng cà phàu chụp nặm sổm): Đây 

là món ăn từ xa xưa của người Thái đen, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Quả 

núc nác (có nơi gọi là quả quao), chọn quả vừa độ tuổi, không quá non và cũng không 

quá già; nước măng chua; bột vừng trắng rang vàng; rau thơm, gia vị có lá tía tô, rau 

húng cay, rau mùi, mùi tàu, tỏi củ, muối, ớt, hạt dổi. Chế biến: Đốt quả núc nác trên bếp 

lửa cho chín, khi chín quả núc nác sẽ mềm oặt ra, cầm giữa quả hai đầu quả sẽ buông 

thõng xuống. Dùng dao cạo sạch phần vỏ cháy bên ngoài đi, rồi thái ngang quả núc nác 
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thành từng miếng nhỏ, mảnh. Trộn quả núc nác đã thái với nước măng chua, bột vừng 

trắng rang vàng, các rau thơm, gia vị, chắt thêm một chút nước đun sôi để nguội cho 

món ăn không bị khô là được. Bày món ăn lên đĩa, rắc thêm một ít rau mùi tàu, vài lát 

ớt chín đỏ để trang trí. Món ăn này có vị hơi đăng đắng, bùi bùi, chua, cay, có tác dụng 

giải rượu, chữa trị bệnh đau đầu. 

Món măng đồ (nửng nó): Các loại măng mầm không có vị he, người Thái hay đồ 

để ăn như măng cây củ riềng (nó khá), măng nó pớc (một loại cây thuộc họ thảo quả), 

nõn cây chuối rừng (cò ruak). Những loại măng mầm này đem đồ trong thời gian dài để 

măng thật mềm, sau đó giã nhuyễn (nhọk) cùng với các loại rau thơm, gia vị, hoặc một 

số loại rau khác làm món trộn ăn rất ngon. 

Món mầm non cây riềng đồ trộn rau rừng (nó khá nửng chụp lài tàng phắc): Đây 

là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. 

Nguyên liệu: Mầm non cây riềng; các loại rau (rau guột, rau bò khai, rau gai, chồi non 

cây hoa ban, có thể kiếm đủ các loại hoặc thiếu một hai loại); gia vị. Chế biến: Mầm 

non cây riềng đem bóc vỏ ngoài đi, chỉ lấy phần ăn được; các loại rau được nhặt hết 

cọng già, héo, rửa sạch. Đem mầm non cây riềng và các loại rau đồ cho chín kỹ, rồi trộn 

với gia vị là được. Món này ăn khá ngon vì có nhiều vị rau và măng riềng hòa quyện. 

Món măng đắng đốt trộn gia vị (nó khồm phàu chụp): Đây là món ăn từ xa xưa 

của người Thái và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Măng 

đắng đầu mùa (thuộc nhóm măng họ trúc, không có vị he); gia vị, rau thơm có lá mùi 

tàu, lá chanh, rau húng cay, ớt, muối, mì chính, mák khén, hạt dổi, tỏi củ. Chế biến: 

Măng đắng đem đốt chín trên bếp lửa, bóc hết vỏ già bị cháy phía ngoài đi, chỉ lấy phần 

đọt non bên trong, xé nhỏ bỏ vào trong cối, thái thêm các loại rau thơm, gia vị, giã 

nhuyễn ra là được. Món măng giã nhuyễn ăn có vị ngọt của măng, có vị cay thơm của 

rau thơm, gia vị hòa quyện, có thể dùng chấm xôi. Nếu cây măng đắng đã lên cao, vị 

đắng nhiều, người Thái thường đốt lên, ăn kèm với một số lá có vị chát làm giảm vị 

đắng của măng và có tác dụng ổn định bụng dạ. Các loại măng họ trúc khác như măng 

ngọt (nó bàn); măng trúc nâu (nó chả); măng phấn đen (nó cai đằm) không xuất hiện 

trong bữa ăn thường xuyên như măng đắng, vì các loại măng này không có nhiều, ăn 

không ngon như măng đắng và không ăn liên tục được nhiều bữa liền nhau như măng 

đắng. Riêng măng đắng thì ăn bữa trưa rồi, bữa tối vẫn ăn tốt, ăn hôm nay rồi, ngày mai 

ăn vẫn ngon, có người còn "nghiện ăn măng đắng" suốt cả mùa măng mọc, bữa nào 

không có là thấy thiếu, cho nên vào mùa măng đắng mọc, mặc dù có nhiều loại măng 

cùng mọc, nhưng người Thái gọi mùa này là "mùa măng đắng". Cách chế biến các loại 

măng cùng họ măng trúc, nhưng không phải măng đắng cũng tương tự như chế biến 

măng đắng, bao gồm: Đốt, luộc, đồ trộn rau gia vị, nấu canh. 

Món nướng (pỉnh), vùi tro (phò) 

Rau cuốn nướng (phắc pỉnh miểng): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen 

và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Rau cải cay từ nguồn 

trồng trọt; rau thơm có húng chó, rau thì là, hành lá, củ sả, lá gừng non. Chế biến: Chọn 
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lấy lá to, lá lành của rau cải để làm vỏ cuốn. Để làm nhân cuốn, lấy một ít lá rau cải và 

các loại rau thơm, cùng băm lẫn một chút thịt mỡ pha nạc để tăng thêm độ ngon, mềm 

của nhân cuốn. Sau đó, dùng lá rau cải trải ra mặt thớt, cho nhân cuốn vào, cuốn thành 

từng miếng to cỡ cái bánh rán, dùng que tre cặp các miếng cuốn rau lại, đem nướng trên 

than hoa đến khi chín. Món ăn chín ăn cùng với xôi khá là ngon. 

Món bon vùi tro (bòn phò): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen và một 

số dân tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. Nguyên liệu: Cây bon; rau thơm 

có lá gừng non, củ gừng, củ sả, rau húng chó, rau thì là, hành lá; gia vị có muối, ớt, mì 

chính, mák khén, hạt dổi; phụ gia có gạo nếp giã thành tấm, quả cà dại. Chế biến: Tước 

bỏ xơ ngoài của thân cây bon, bẻ bon thành từng đoạn, phần lá bon còn non cũng được 

tước bỏ xơ rồi xé ra thành miếng nhỏ, bỏ vào trong chậu nước muối loãng, để cho hết 

nhựa, hết ngứa, sau đó rửa sạch. Trộn thân và lá bon với rau thơm, gia vị, rồi gói trong 

lá chuối bốn lớp, dạng đùm, dùng lạt buộc túm đầu lá, vùi gói bon trong tro nóng, thỉnh 

thoảng xoay gói và thêm tro mới, để các mặt tiếp xúc với nhiệt đều nhau cho đến khi 

chín. Bày món ăn ra đĩa, rắc thêm vài lát ớt chín đỏ, một ít rau mùi để trang trí. 

Món hoa núc nác nướng (bók ứng cà pỉnh miểng): Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái đen, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Hoa của cây núc nác (có nơi 

gọi là cây quao); rau thơm, gia vị có húng chó, lá gừng non, hành lá, thì là, muối, ớt, 

mák khén, hạt dổi, mì chính. Chế biến: Hoa núc nác hái về, để nguyên cả bông hoa, rửa 

nhẹ tay cho sạch. Thái nhỏ rau thơm, bóp trộn với các loại gia vị để làm nhân, đem nhồi 

nhân vào trong lòng hoa núc nác, rồi kẹp bằng cặp tre, nướng trên than hoa cho chín 

thơm. Bày món ăn lên đĩa, xếp các gốc hoa vào phía lòng đĩa, các ngọn hoa ra phía vành 

đĩa. Món ăn này có vị hơi đắng, mùi thơm hấp dẫn, có tác dụng giải rượu rất tốt. 

Món hoa gừng nướng (bók khình pỉnh miểng): Đây là món ăn từ xa xưa của người 

Thái đen, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Hoa gừng; rau thơm, gia vị có rau 

húng chó, lá gừng non, lá hành bóp trộn với muối, ớt, mák khén, hạt dổi. Chế biến: Hoa 

gừng đem rửa sạch, rồi bổ dọc theo chiều dài của hoa. Thái các loại rau thơm, bóp trộn 

với các gia vị thành nhân, rồi đem nhồi vào hoa gừng theo vết bổ dọc của hoa, khép hai 

miếng hoa lại, đem cặp nướng trên than hoa. Món ăn tuy hơi dai, nhưng rất xuôi cơm. 

Món hoa bí cuốn nhân nướng (bók ứk pỉnh miểng): Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái đen, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Hoa bí (không bị rách); rau 

thơm, gia vị có rau húng chó, rau thì là, hành lá, lá gừng non, ớt, muối, mák khén, hạt 

dổi; thịt lợn ba chỉ. Chế biến: Thái nhỏ các loại rau thơm, bóp trộn với các loại gia vị để 

làm nhân. Băm nhuyễn thịt ba chỉ, rồi bóp trộn đều với nhân, sau đó nhồi vào trong lòng 

hoa bí, gói gọn lại thành các miếng nhỏ. Kẹp các miếng bằng cặp tre, đem nướng trên 

than hoa cho chín. Món hoa bí nướng ăn rất đậm vị và thơm, lại vừa hơi ngòn ngọt. Bày 

món ăn lên đĩa, rắc thêm mấy lát ớt chín đỏ, mấy nhánh rau mùi để trang trí. 

Món rêu đá gói lá nướng (cay phò): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và 

một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Rêu đá (rêu mọc bám 

vào các hòn đá trong lòng suối, được thu hái vào mùa nước trong); rau thơm, gia vị có 
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củ gừng, lá gừng non, củ sả, hành lá, thì là, ớt, muối, mì chính, mák khén, hạt dổi. Chế 

biến: Rêu hái về đem nhặt sạch, đập, rồi rửa sạch. Trộn đều rêu với các rau thơm, gia vị. 

Gói rêu trong lá chuối ba lớp, cặp gói rêu vào que tre nướng trên than hoa, hoặc gói kiểu 

gói đùm, buộc túm ngọn rồi vùi trong tro nóng. Món chín được bày lên đĩa, rắc thêm vài 

lát ớt tươi chín đỏ để trang trí. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là rêu giữ được màu xanh 

đậm, ăn có vị ngọt của rêu, vị cay của gia vị, mùi thơm của hơi lá và rau thơm hòa quyện. 

Đây là món ăn trung hòa giữa hai tính hàn nhiệt của rêu và rau thơm, gia vị. 

Món cà vùi tro (mák khừa mốc nhọk): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái 

đen và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Quả cà (cà con, 

cà giòn, cà tím, cà trắng); rau thơm có lá chanh, mùi tàu, húng cay; gia vị có muối, mák 

khén, tỏi củ, hạt dổi. Chế biến: Quả cà đem vùi trong tro nóng cho chín mềm, quả ớt 

tươi đem nướng trên than cho chín mềm, bỏ ra phủi hết tro bám, cho vào trong cối, giã 

đến khi các nguyên liệu hòa quyện; thái nhỏ rau thơm và các loại gia vị, cùng cho vào 

cối giã thật nhuyễn. Cà vùi tro nóng sẽ bị tro hút bớt nước, không bị nhão như cà luộc, 

nên muốn chế biến món cà giã trộn gia vị thì bắt buộc phải vùi tro nóng ăn mới ngon. 

Bày món ăn ra đĩa, rắc thêm một chút lá chanh, lá tía tô để trang trí. Món ăn có vị bùi, 

hơi cay, dùng chấm xôi. 

Món nấm nướng (hết pỉnh): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số 

dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Nấm mối; gia vị có muối, ớt, 

mák khén, hạt dổi. Chế biến: Dùng dao cứa dọc vài đường trên thân nấm, trộn nấm với 

các gia vị cho đều. Cho nấm vào cặp tre, nướng trên than hoa cho chín vàng. Món nấm 

nướng ăn rất ngọt và thơm, rất kích thích vị giác. 

Món nấm gói lá vùi (hết phò): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen và 

một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Nấm chuồn (hết bỉ) là 

một loại nấm nhỏ như móng chân cái, hình cái quạt giấy, mọc lên từ những thân cây gỗ 

chưa mục hẳn, các cọc gỗ ở bờ rào nương, vườn cũng hay thấy nấm này; rau thơm, gia 

vị có củ sả, rau húng chó, lá gừng non, muối, ớt, mák khén, hạt dổi. Chế biến: Nấm cắt 

chân, rửa sạch, cho vào trong cối giã qua cho mềm. Trộn nấm với rau thơm, gia vị. Gói 

nấm bằng lá chuối bốn lớp, gói dạng đùm, dùng lại buộc đầu lá túm lại. Vùi gói trong 

tro nóng khoảng một giờ, thỉnh thoảng xoay gói, thêm tro nóng mới để gói chín đều. 

Món chín được bày ra đĩa, rắc thêm một ít củ sả, vài lát ớt tươi chín đỏ để trang trí. 

Món măng đốt (nó phàu): Các loại măng khai thác vào mùa xuân như măng đắng 

(nó khổm), măng ngọt (nó bàn), măng trúc (nó chà), v.v. đều là măng thuộc nhóm họ 

trúc, không có vị he, nên người Thái có thể đốt, nướng trên lửa, thực hiện rất nhanh và 

thuận tiện. Măng đốt rất nhanh chín, ăn có vị thơm, ngon, có thể để nguyên chấm chéo 

hoặc bóc ra làm món măng trộn. 

Món măng lam (nó lam): Măng đem ủ rồi ngâm tro bếp (nó pửng) đến khi có mùi 

hơi nồng thì rửa sạch, trộn với bột gạo nếp ngâm và một ít rau khác, trong đó không thể 

thiếu lá sả, lá gừng, nêm gia vị ớt cay, mák khén, rồi bỏ vào ống tre non, đem đốt trên 
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lửa đến khi chín. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là măng rất mềm và thơm quyện mùi thơm 

của ống tre đốt. 

Món canh (cành) 

Món canh rau (cành phắc): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số 

dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Rau tươi (các loại rau cải, hoặc 

rau dền, hoặc rau bí, hoặc rau dền, hoặc măng đắng, hoặc quả cà đắng, hoặc ngọn non 

cây ớt) từ nguồn trồng trọt; nước luộc gà, vịt, lợn, trâu; gia vị có muối, mỳ chính, gừng 

củ. Chế biến: Khi nấu canh rau luôn phải nấu cho nồi nước sôi trước, nêm gia vị, sau đó 

mới bỏ rau vào nấu, làm như thế rau mới giữ được màu xanh. Các loại rau cải thường 

nấu canh với nước luộc gà, vịt, hoặc nấu canh suông với củ gừng đập dập, nêm gia vị; 

nấu canh rau cải, người Thái không dùng dao thái, mà dùng tay vặn rau ra thành từng 

đoạn, như thế rau mới chín mềm. Đối với rau dền, ngọn non cây ớt, thường nấu với quả 

cà đắng, hoặc với măng đắng, nêm gia vị vừa miệng; canh rau dền thường nấu chín nhừ. 

Rau bí thường nấu canh với xương lợn, hoặc nước luộc thịt trâu, thịt lợn, đập thêm một 

ít gừng củ, nêm gia vị vừa miệng. 

Món canh bon (cành bòn) da trâu: Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và 

một số dân tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được, có mặt trong bữa ăn dân 

dã và cả khi có cỗ bàn. Nguyên liệu: Cây bon (khoai môn loại không ngứa, mọc ở bờ 

suối, hoặc trồng ở trong vườn nhà); da trâu tươi; rau thơm có lá gừng non, củ gừng, củ 

sả, rau húng chó, rau thì là, hành lá; gia vị có muối, ớt, mì chính, mák khén, hạt dổi; phụ 

gia có gạo nếp giã thành tấm, quả cà dại. Chế biến: Tước bỏ xơ bên ngoài thân cây bon, 

bẻ bon thành từng đoạn, phần lá bon còn non cũng đem tước bỏ xơ rồi xé thành miếng 

nhỏ, bỏ cả thân, lá bon vào trong chậu nước muối loãng, để cho hết nhựa, hết ngứa, sau 

đó rửa sạch. Da trâu đem thui cháy hết lông, cạo, rửa sạch, dùng sống dao chặt nhẹ nhiều 

lát trên hai mặt của tấm da, sau đó thái da thành từng miếng vừa ăn, đem hầm nhừ. Cho 

bon, cà dại cùng lúc vào nồi, nêm các loại gia vị, đun sôi nhỏ lửa trong khoảng 15 phút. 

Khi bon và cà dại đã chín, cho da trâu hầm nhừ vào, bỏ rau thơm, thả một chút gạo nếp 

đã giã thành tấm vào để nồi canh sánh hơn, nêm nếm gia vị vừa ăn là được. Món canh 

bon da trâu có mùi thơm ngậy của da trâu, mùi thơm đặc trưng của mák khén, có vị cay 

của gia vị, mùi thơm của rau thơm, vị ngọt của bon, vị bùi của da trâu. Món canh bon 

da trâu ăn vào những ngày nắng nôi rất hợp, rất lành và mát. 

Món canh măng đắng đầu mùa (cành nó khồm hùa pì): Đây là món ăn từ xa xưa 

của người Thái và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Măng 

đắng đầu mùa (thuộc nhóm măng họ trúc, không có vị he); rau có rau gai (phắc nàm), 

rau bò khai (phắc hạ), rau dền (phắc hồm), không nấu với rau cải, rau muống vì không 

hợp; gia vị có muối, ớt, mák khén, mì chính, hạt dổi; phụ gia có bột gạo nếp. Chế biến: 

Măng đắng đầu mùa (không đắng như măng giữa mùa), chọn những cây mập, bóc bỏ 

vỏ, thái đọt măng ra thành từng miếng nhỏ. Bắc nồi nước lên, thêm các gia vị vào trong 

nồi, cho măng vào nấu khoảng 15 phút, sau đó cho tiếp bột gạo nếp ngâm giã nhuyễn 

vào nồi, nấu độ 15 phút, rồi cho các loại rau vào nấu lên một lúc nữa, sẽ được nồi canh 
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măng tỏa hương ngan ngát. Món măng rất mềm, vừa có mùi thơm của rau gai, rau bò 

khai, vừa có mùi thơm của măng và gia vị hòa quyện, ăn vừa bùi vừa ngọt.  

Canh măng chua (cành nó sổm): Người Thái thường nấu canh măng chua với thịt, 

cá, lươn, v.v.  

Món canh lõi non cây chuối rừng (cành cò rảy có rúak): Đây là món ăn từ xa xưa 

của người Thái và một số dân tộc khác, đàn ông hay phụ nữ đều chế biến được. Nguyên 

liệu: Lõi non cây chuối rừng (cây chưa có hoa); thịt chim, hoặc thịt sóc, hoặc thịt ba chỉ 

lợn; rau thơm, gia vị có rau thì là, hành lá, củ gừng, củ sả; muối, ớt, mák khén, mì chính, 

hạt dổi. Chế biến: Bắc chảo mỡ lên bếp, phi hành cho thơm, cho thịt đã ướp gia vị vào 

xào qua cho săn thịt; lõi non cây chuối rừng đem bẻ từng đoạn ngắn, rút hết xơ đi, bỏ 

chung vào chảo thịt, nêm thêm gia vị, rồi đổ nước nấu thành canh. Trước khi bắc chảo 

ra khỏi bếp, đập củ sả, củ gừng, thái hành lá, thì là cho vào là được. Múc món ăn ra bát, 

rắc thêm vài lát ớt tươi chín đỏ. 

Món canh bầu (mák phặc), bí (mák ứk): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, 

phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. Nguyên liệu: Quả bí đỏ hoặc bí xanh, bầu, mướp; 

nước luộc thịt trâu, bò, lợn, gà hoặc nước hầm xương lợn, trâu, bò; rau thơm, gia vị có 

muối, mỳ chính, hành lá, thì là. Chế biến: Quả bầu, bí đem thái miếng vừa ăn, đem nấu 

canh với nước luộc thịt hoặc nước hầm xương lợn, trâu, bò. Canh chín múc ra bát, rắc 

thêm hành lá, thì là. 

Món canh nấm (cành hết): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số dân 

tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liêu: Nấm mối (hết púa); nấm mỡ (hết 

măn); nấm chuồn (hết bỉ); nấm chóp nâu (hết côn); mộc nhĩ (hết tu nún); nấm dai (hết 

cả lảng) đều là nấm đã ăn quen, không độc, khi nấu canh chỉ nấu một loại nấm với rau 

và gia vị; gia vị có ớt, muối; rau nấu cùng có rau dền, ngọn non cây ớt. Chế biến: Nấm 

hái về được cắt chân, rửa sạch, xé nhỏ, cho vào trong nồi, đun sôi lên, cho rau vào nấu 

cùng, nêm gia vị, nấu thêm một lúc nữa là chín. Múc canh ra bát, rắc thêm một chút rau 

thì là, hành lá. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là nước canh ngọt, rau giữ được màu xanh, 

gia vị vừa phải. Đây là món ăn có tác dụng làm mát cơ thể, bồi bổ sức khỏe. 

Món xào (khủa) 

Món rau xào (phắc khủa): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số dân 

tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Rau tươi (các loại rau cải, hoặc rau 

dền, hoặc rau bí, hoặc rau muống) từ nguồn trồng trọt của người dân; gia vị có muối, 

mỳ chính, gừng củ, củ tỏi, hành củ. Chế biến: Khi xào bất cứ loại rau nào cũng phải cho 

chảo mỡ nóng trước, sau đó mới cho rau, gia vị vào trong chảo, làm như thế rau mới giữ 

được màu xanh. Nếu xào rau với thịt, thì xào thịt gần chín trước, sau đó mới cho rau vào 

xào chung. Rau cải thường được xào với thịt lợn, mỡ lợn, đập thêm gừng, xào đến chín 

nhừ. Rau muống thường được xào với thịt trâu, đập thêm tỏi, xào chín vừa. Rau dền 

thường được xào với mỡ lợn, thịt lợn, đập thêm một ít gừng và hành củ, xào đến chín 
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nhừ. Rau bí thường được xào với mỡ lợn, thịt trâu, đập thêm một ít tỏi, xào chín vừa 

mới ngon. Bày món rau xáo lên đĩa, xếp từng ít một để khi gắp ăn không bị rối đĩa. 

Món rau dớn xào (phắc cút nặm khủa): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái 

và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Rau dớn (là loài cây 

hoang dã quen thuộc với đồng bào dân tộc miền núi, một loại đặc sản ẩm thực phổ biến 

ở vùng rừng núi); mỡ lợn; gia vị có muối, ớt, tỏi, mák khén, hạt dổi. Chế biến: Rau dớn 

hái về, rửa sạch, trần qua nước sôi để giảm độ nhớt, vớt rau ra cho ráo nước. Bắc chảo 

mỡ lên bếp, phi tỏi cho thơm, đổ rau vào trong chảo, nêm gia vị, xào cho chín vừa. Bày 

món ăn ra đĩa, rắc thêm vài lát ớt chín đỏ, một ít rau mùi tàu để trang trí. Ăn nhiều rau 

dớn giúp máu dễ lưu thông, đồng thời còn giúp nhuận tràng và làm giảm đau lưng. 

Món xào rau hái trong ruộng cạn (phắc na khủa ướt khá): Đây là món ăn từ xa 

xưa của người Thái đen và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên 

liệu: Rau mọc ở trong ruộng hoang (ruộng canh tác một vụ/năm) như rau bợ, rau râu dê, 

phắc băng, rau đùi gà, v.v; gia vị có bột củ riềng, lá mùi tàu thái nhỏ, ớt, muối, mák 

khén, hạt dổi, mì chính. Chế biến: Rau các loại hái về rửa sạch sẽ, cho vào trong xoong, 

nêm các loại gia vị, xào rau cho chín vừa là được. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là rau chín 

vừa phải, các ngọn rau có màu xanh tươi, ăn giòn, ngọt.  

Món măng xào (nó khủa): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, chủ yếu do 

phụ nữ thực hiện. Nguyên liệu: Măng (thuộc nhóm măng họ tre, có vị he, vị đắng) đã 

luộc chín; rau thơm có tía tô, hành lá; gia vị có muối, ớt, mák khén, hạt dổi, mì chính; 

mỡ lợn; thịt (nếu xào với thịt). Chế biến: Bắc chảo mỡ lên bếp, phi hành cho thơm, cho 

măng đã luộc chín ráo nước vào trong chảo, nêm các loại gia vị, xào cho đến khi măng 

hơi se lại, bắc ra rắc thêm một ít lá tía tô là được. Nếu măng xào cùng thịt lợn (nó khủa 

nhứa mù), thì bắc chảo mỡ lên bếp, phi hành cho thơm, rồi đổ thịt vào trong chảo, xào 

cho thịt săn lại, lúc đó mới đổ măng vào xào chung, nêm gia vị cho đủ, xào thêm một 

lúc là được và rắc thêm một chút hành lá, tía tô. 

Món quả xào (mák khủa): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen, thường 

do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Các loại quả (bầu, bí, đu đủ xanh). Chế biến: Các loại 

quả đem thái miếng vừa ăn để chế biến món xào. Có thể chế biến món quả xào với mỡ, 

tỏi; hoặc món quả xào với thịt lợn, hành lá. 

Món rêu xào (cui khủa): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen, thường do 

phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Rêu (loại rêu trong các vũng nước ở dòng suối, hoặc các 

ao nước trong bên dòng suối; nếu vũng hoặc ao nước tù, đục sẽ không có rêu này; thời 

gian từ đầu tháng 12 đến cuối tháng 3 dương lịch là mùa rêu phát triển, người Thái dùng 

vợt đi xúc lấy rêu); gia vị có muối, ớt, mák khén, hạt dổi, lá chanh. Chế biến: Rêu được 

lựa bỏ hết rác bẩn, rửa sạch. Bỏ rêu vào trong chảo, thái lá chanh vào, nêm các gia vị, 

rồi xào suông lên cho chín vừa (không cho mỡ hay thịt), lưu ý nếu xào lâu quá sẽ bị 

chua. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là rêu có màu xanh đậm, vị ngọt. Món ăn này có tác 

dụng nhuận tràng, trị chứng căng bụng, chữa đau đầu, giải rượu cực tốt. 
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Món luộc (tổm) 

Món rau luộc (phắc tổm): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số dân 

tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Rau tươi (các loại rau cải, hoặc rau 

bí, hoặc rau dền, hoặc rau muống) do người Thái trồng. Chế biến: Các loại rau cải luộc 

đến khi chín nhừ, sau đó vớt ra đĩa, chấm chéo ăn, hoặc tiếp chế làm món rau trộn như 

món rau đồ trộn gia vị. Rau muống thường luộc chín tới, vớt ra đĩa, chấm chéo ăn. Rau 

bí thường luộc chín tới, vớt ra đĩa, chấm chéo muối ớt, rau mùi, lá tỏi giã chung.  

Món rau có vị chát luộc (tổm): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một 

số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Lá (chồi non) có vị chát, như 

lá sung, lá vả, lá cây thành ngạnh. Chế biến: Rau hái về được rửa sạch, cho vào nồi luộc 

cho đến khi chín nhừ, lúc đó rau sẽ giảm độ chát đi. Bày rau luộc lên đĩa, khi ăn chấm 

với chéo muối ớt, hoặc chấm cá mắm, thịt mắm.  

Món măng đắng luộc (nó khồm tổm Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và 

một số dân tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều chế biến được. Nguyên liệu: Măng đắng 

(thuộc nhóm măng họ trúc, không có vị he); gia vị có ớt, muối, mák khén, hạt dổi, riềng. 

Chế biến: Măng đắng đem bóc bỏ vỏ ngoài, đem luộc chín (ngày nay do nhiều gia đình 

sử dụng bếp ga, nên không đốt măng như xưa mà chuyển sang luộc, ăn không thơm và 

ngon như măng đốt). Măng luộc chín có thể chấm chéo củ riềng giã chung với ớt, muối, 

mák khén, hạt dổi, hoặc tiếp chế làm món măng trộn với rau gai, rau bò khai, chồi non 

cây hoa ban, hoa ban và gia vị làm món măng đắng trộn thập cẩm.  

Món măng tre luộc (nó tổm): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số 

dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Măng tre tươi (thuộc nhóm măng 

họ tre, có vị he, vị đắng, không thể đồ); gia vị có muối, ớt. Chế biến: Măng đem bóc vỏ, 

rửa sạch, thái thành miếng vừa ăn (nếu luộc cả cây măng thì rất lâu chín), rửa bằng nước 

sạch nhiều lần để hạn chế độ he của măng. Bỏ măng vào nồi nước, đun sôi khoảng 30 

phút để làm mất vị he, vị đắng, đun tiếp 30 phút nữa là chín. Măng chín được vớt ra đĩa, 

để nguyên, ăn trực tiếp chấm chéo (chéo cá, chéo lươn, chéo tỏi, v.v.), hoặc làm món 

măng trộn với rau thơm, gia vị, hoặc đem nấu canh, hoặc đem xào cùng thịt. 

Món cà luộc (mák khừa tổm): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen, thường 

do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Quả cà (cà con, cà giòn, cà tím, cà trắng). Chế biến: 

Quả cà làm sạch, đem luộc trong nước sôi; trong các loại quả cà đều có chất nhựa hơi 

gây ngứa răng, nếu luộc sẽ làm giảm bớt chất này. Quả cà luộc thường chấm chéo ớt, 

hoặc chéo cá mắm, thịt mắm. 

Các món ăn từ măng (nó): Từ lâu, đối với người dân miền núi Tây Bắc, măng 

rừng đi vào đời sống tinh thần của họ như một phần văn hóa cội nguồn dân tộc. Người 

Thái và các dân tộc ở vùng cao Tây Bắc làm bạn với cây măng rừng từ bao đời nay, 

uống ngụm nước suối, ăn đọt măng rừng để gắn bó với núi cao. Năm nào cũng vậy, khi 

lất phất mưa xuân, măng rừng lại đội đất mọc lên giữa rừng già. Người dân vùng cao lại 

đeo gùi, vác thuổng lên rừng đào măng. Rừng Tây Bắc có vô số loại măng, mỗi loại đều 
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có hương vị riêng rất độc đáo. Măng là thứ không thể thiếu để kết thành giàn hoa cao 

ngút, lung linh giữa không gian lễ hội “Xên lẩu nó” của người Thái. Các món ăn từ 

măng (nó) đều có từ thời xa xưa của người Thái và một số dân tộc khác. Người Thái 

phân biệt măng thành hai nhóm:  

(1) Nhóm măng họ trúc (không có vị he) là nhóm măng mọc vào mùa xuân; thân 

cây mẹ không mọc thành bụi, mà mọc độc lập, gồm có: Măng đắng (nó khồm), măng 

ngọt (nó bàn), măng trúc nâu (nó chả), măng phấn đen (nó cai đằm); măng trúc tươi là 

đặc sản mang hương vị của núi rừng Tây Bắc, là món ăn không thể thiếu trong các bữa 

tiệc và cả trên mâm cơm gia đình; nếu măng tươi đã luộc qua, sẽ rất giòn và nạc, chỉ cần 

trần qua nước sôi, rồi xào với thịt trâu, hay thịt bò, làm gỏi, cuốn thịt bò, ba chỉ áp chảo 

đều rất tuyệt.  

(2) Nhóm măng họ tre (có vị he) là nhóm măng mọc vào mùa hè, thân cây mẹ mọc 

thành bụi, gồm có: Măng tre mạy hốc (nó hốc); măng tre mạy sáng (nó sang); măng nứa 

mỏng (nó hịa), măng nứa ngứa (nó sọt); măng giang (nó lô); măng nứa thân đặc (nó 

bồng); măng lay (nó lay); do các loại măng này có vị he, nên chỉ chế biến được một số 

món: Măng luộc (nó tổm); măng phơi khô (nó hang); măng chua (nó sổm); măng ngâm 

tro (nó pửng); măng ngâm nước ấm (nó khuốp).  

Các món om (óm) 

Món trám xanh om giã với cua đồng (óm mák cưởm tằm sáư pù): Đây là món ăn 

từ xa xưa của người Thái đen và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. 

Nguyên liệu: Quả trám xanh (là quả hái trên rừng (mák pít nẳng pá); Cua đồng sống; 

rau thơm, gia vị có mùi tàu, ớt, muối. Chế biến: Quả trám xanh đem rửa sạch, cho vào 

nồi, đáy nồi có lót lớp lá chuối tươi, đổ nước ngập quả trám, đun nước ấm (khoảng 

600C), ngâm khoảng 2-3 giờ, quả trám sẽ chín bở, gỡ cùi quả trám ra khỏi hạt, cho vào 

trong cối, giã thật quyện. Cua đồng đem bóc mai, yếm, vặt chân, đem nướng trên than 

hoa cho chín vàng, rồi cho vào cối, giã nhuyễn. Đem cùi trám và cua đồng đã giã nhuyễn 

phối trộn rau thơm, gia vị, tiếp tục cho vào cối giã nhuyễn là được. Dùng cua đồng giã 

với quả trám xanh có tác dụng làm giảm độ chua của trám, nếu không thì trám sẽ rất 

chua; ngoài cua nướng, nhiều khi người Thái còn dùng cá nướng. Món này có thể ăn 

cùng với cơm, xôi, hoặc chế làm đồ chấm các loại rau cải đồ, rau cải non ăn sống, măng 

tre, măng nứa luộc. 

Món trám đen om trộn xôi (mák bày óm qua khảu); Đây là món ăn từ xa xưa của 

người Thái đen, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Quả trám đen; xôi trắng; cá 

trê; muối. Chế biến: Quả trám đen đem rửa sạch, om giống như quả trám xanh. Khi trám 

đã bở, bỏ ra ngoài, gỡ lấy cùi trám; cá trê đem kẹp vào cặp tre nướng chín, gỡ lấy thịt 

cá; cho trám và thịt cá trê vào trong cối, nêm một ít muối, giã cho quyện đều là được. 

Múc món ăn ra bát, nhón từng miếng xôi chấm ăn, hoặc nắm xôi lại thành dạng lòng 

đĩa, phủ trám đen vào giữa nắm xôi, rồi gói nắm xôi lại, ăn giống như ăn bánh mì pa tê. 
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Món quả cọ om (óm mák cọ): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen, thường 

do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Quả cọ; xôi trắng; muối; cá trê. Chế biến và cách ăn 

tương tự như món trám đen om trộn xôi (mák bày óm qua khảu). 

Món măng om (nó óm): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen. Nguyên 

liệu: Chọn lấy phần ngọn non của măng; Chế biến: Măng thái thật nhỏ, rồi ngâm vào 

nước ấm như om quả trám, để qua một ngày một đêm cho măng hết chất đắng, vị he, rồi 

vớt ra nấu canh với thịt hoặc đem đồ để làm măng trộn.  

Các món ăn chế biến không qua lửa sử dụng trong ngày  

Từ xa xưa, người Thái đã biết chế biến các món ăn không qua lửa hay còn gọi là 

không sử dụng nhiệt, đó cũng chính là sự gìn giữ, lưu truyền tập quán của tổ tiên. Tuy 

nhiên, trải qua bao đời nay người Thái đã có những cải cách, thay đổi hình thức chế biến 

thức ăn không dùng nhiệt từ đơn giản đến phức tạp, từ đơn vị đến đa vị, từ không phối 

trộn đến phối trộn các nguyên liệu có tính khử đối với những yếu tố không phù hợp để 

thực phẩm ăn hợp khẩu vị hơn, ngon hơn, ít tác động tiêu cực hơn, ngược lại có tác dụng 

tốt hơn với sức khoẻ. Theo Nghệ nhân Tòng Văn Hân, các thực phẩm chế biến không 

qua lửa chủ yếu là từ thực vật. Ăn thực phẩm không qua lửa, người ăn sẽ cảm nhận được 

vị ngon độc đáo có sẵn trong thực phẩm đó. Cùng với việc phát hiện và sử dụng muối, 

con người cổ xưa đã phát hiện ra rằng có nhiều loại rau, quả khi phối trộn với nhau sẽ 

tạo cho người ăn cảm thấy ngon hơn, đặc biệt nếu phối trộn thêm các loại gia vị, thì lại 

càng ngon, chẳng hạn trộn thêm vị cay từ ớt, gừng, mắc khén, riềng, vị chua từ quả 

chanh, vị bùi từ quả trám, vị ngọt, vị chát từ một số loại lá, v.v. Người Thái cho rằng 

việc chế biến các thực phẩm không qua lửa để sử dụng ăn trong ngày là để giải quyết 

các tình huống khi không có lửa để nấu nướng, hoặc đói quá chưa kịp làm món ăn, hoặc 

phải di chuyển bí mật không để bị phát hiện, v.v. Phương pháp chế biến không dùng lửa 

ngày nay có 3 cách chính: (i) Trộn dầu giấm là cách làm cho thực phẩm giảm mùi vị 

chính và ngấm các gia vị khác tạo nên món ăn ngon miệng; (ii) Trộn hỗn hợp là pha trộn 

các thực phẩm đã được làm chín bằng các phương pháp khác, kết hợp các gia vị tạo 

thành món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, được nhiều người ưa thích; (iii) Muối chua là 

phương pháp lên men vi sinh thực phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Thực 

phẩm sau khi muối chua sẽ mang vị chua nồng đặc trưng, có vị khác hẳn vị ban đầu, 

dùng ăn trực tiếp hoặc làm nguyên liệu để chế biến những món ăn khác. 

Món rau mần trầu non chấm chéo ớt tươi (phắc nhả hút ón chẳm chiếu mak ướt 

đíp): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen và một số dân tộc khác, thường do 

phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Rau mần trầu non (người Kinh gọi là cỏ mần trầu); gia vị 

có ớt thóc tươi, muối, củ tỏi, hạt dổi. Chế biến: Rau mần trầu rửa bốn đến năm lần cho 

sạch, để ráo nước; cho gia vị, trộn đều thành bát chéo ớt tươi. Khi ăn dùng tay cuốn rau 

mần trầu thành miếng vừa mồm, chấm vào bát chéo cay sè, tính mát của rau cân bằng 

với cái nóng của cơ thể, khiến con người có cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Rau mần trầu 

sống còn là dược liệu vị ngọt, hơi đắng, có công dụng hành huyết, bổ huyết, giải độc, 

lợi tiểu, mát gan nên món ăn này có thể giải rượu, chữa bệnh đau đầu; nhuận tràng, v.v. 
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Người Thái chế biến một số món rau có trộn nước chua để ăn trong những ngày 

thời tiết nóng nực (trong mùa lạnh ít sử dụng các món ăn này). Vị chua của món ăn tạo 

cho con người cảm giác mát mẻ, giúp cân bằng với tính nóng của cơ thể. 

Món rau cải non chấm nước chua (phắc cát ón chẳm chéo nặm sổm): Đây là món 

ăn từ xa xưa của người Thái đen và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. 

Nguyên liệu: Rau ăn sống (phắc cìn đíp) là rau cải (cải canh, cải thìa, cải cay, cải củ còn 

non); cá nhỏ; nước măng chua; vừng trắng; rau thơm, gia vị có muối, ớt, hạt dổi, rau 

mùi, lá tỏi. Chế biến: Rau cải tươi rửa ba bốn lần nước cho sạch, để ráo nước; cá nhỏ 

đem nướng cho chín vàng, băm nhuyễn, rồi giã chung với các gia vị và bột vừng trắng 

rang vàng, nêm nước măng chua, thái thêm rau mùi, lá tỏi để làm đồ chấm. Vị chua và 

cay là vị chủ đạo của món này, người Thái hay ăn vào bữa trưa lúc trời nắng nóng, cho 

cảm giác mát ruột. Khi ăn, dùng tay cuốn rau cải thành từng miếng hình trụ vừa miệng, 

chấm với chéo chua có tính mát làm cân bằng tính nóng của thời tiết. Món rau cải sống 

chấm nước chua ăn có vị chua, ngọt, bùi hòa quyện, rau cải sống cung cấp lượng nước 

dồi dào cho cơ thể nên có tính thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, chống táo bón, chữa mụn 

nhọt và bệnh ngoài da. 

Món nấm trộn nước chua (hết chụp nặm sổm): Người Thái biết một số loại nấm 

có thể ăn sống được như nấm dai (hết cả lảng), nấm chuồn chuồn (hết bỉ), mộc nhĩ (hết 

tu nún), nhưng nếu ăn trực tiếp thì có vị ngai ngái khó ăn, nên người ta đem trộn nấm 

với nước chua (nặm sổm) và một số rau thơm, gia vị khác, tạo ra các món ăn mới, làm 

cho người ăn có cảm giác mát trong bụng. 

Món hoa chuối trộn nước chua (mák tòng chụp nặm sổm): Người Thái lấy hoa 

chuối rừng là loại rau có vị ngọt và vị chát đem thái nhỏ, vắt trong nước sạch cho giảm 

vị chát, sau đó trộn với nước chua và rau thơm, gia vị thành món hoa chuối trộn nước 

chua. Món này thường dùng cho các cô gái ăn vặt trong những ngày nắng nóng, thay 

thế cho nguồn quả chua đã hết mùa. Người Thái gọi món ăn này là “cỏi biểu” tức là “gỏi 

dối” vì gỏi thật phải có thịt, cá trộn vào, do đó món này không dùng để tiếp khách, mà 

chỉ ăn trong bữa cơm gia đình. 

Món rêu sống trộn nước chua (cui chụp nặm sổm): Với người Thái, rêu là loại 

thực phẩm quý, là món quà trời ban, hái rêu trở thành nét đẹp trong cuộc sống cộng 

đồng. Những ngày rỗi việc, phụ nữ trong bản rủ nhau ra suối hái rêu, khung cảnh tấp 

nập, đông vui, mọi người đều cố gắng hái thật nhiều vì quan niệm, hái nhiều rêu là được 

nhiều lộc. Người Thái thường hái loại rêu sợi to (cui) đem về, chế biến khá tỉ mỉ bằng 

cách cho rêu lên mặt đá phẳng hoặt thớt, đập cho hết tạp chất, hết mùi tanh, nhặt hết sạn, 

rửa sạch. Công đoạn sơ chế rêu khá kì công, nên người Thái xem đó như là thước đo 

tình yêu thương của người phụ nữ dành cho gia đình, cũng như đánh giá sự khéo léo của 

người vợ, người mẹ. Sau đó, rêu được cắt thành từng đoạn ngắn vài phân, trộn với nước 

chua cùng rau thơm, gia vị để tạo thành món ăn tươi sống. Món ăn có mùi hơi tanh và 

có vị ngọt mát, làm cho người ăn cảm thấy giảm bớt được nóng nực. 
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Món rau cải non chấm chéo trám xanh (phắc cát ón chẳm chéo mák cưởm): Đây 

là món ăn từ xa xưa của người Thái đen và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế 

biến. Nguyên liệu gồm: Rau ăn sống (phắc cìn đíp) là rau cải (cải canh, cải thìa, cải cay, 

cải củ còn non); quả trám xanh (còn gọi là trám trắng); cua đồng; rau thơm, gia vị có rau 

mùi tàu, lá tỏi, muối, ớt, hạt dổi. Cách chế biến: Rau cải tươi non đem rửa ba, bốn lần 

nước cho sạch, để ráo nước; cua đồng bóc mai, bỏ yếm, vặt chân, nướng lên chín vàng, 

giã nhuyễn mịn; quả trám xanh đem om mềm, gỡ lấy cùi trám, rồi giã chung với cua đã 

nhuyễn cùng gia vị và rau thơm để làm đồ chấm. Khi ăn, dùng tay cuốn rau thành từng 

miếng hình trụ vừa miệng, chấm với bát chéo trám xanh. Món ăn này có vị chua chua, 

bùi bùi của quả trám xanh, vị đậm đà của cua nướng, vị ngọt mát của rau cải non, có tác 

dụng làm mát cơ thể, giải rượu và bổ sung nhiều vitamin, v.v. 

Món rau má chấm với nước ngâm mák cók (phắc nó chẳm chéo mák cók bòng): 

Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ 

chế biến. Nguyên liệu: Rau má còn non mới có một gốc (rau má đã mọc dài thành dây 

có nhiều gốc ăn không ngon), thu hái trước mùa mưa thì không đắng ngắt; mák cók; gia 

vị có muối, ớt. Chế biến: Rau má hái về đem rửa ba, bốn lần nước cho sạch, để ráo nước; 

mák cók nhặt về rửa sạch, dùng dao gọt lấy cùi để ăn vặt, giải khát; hạt mák cók đem 

ngâm trong nước muối, ớt, khi ăn chắt nước ngâm ra bát, nêm thêm ớt, muối cho vừa. 

Rau má chấm nước ngâm mák cók có vị hơi đăng đắng, chua nhẹ và cay, có tác dụng 

làm mát cơ thể, chữa đau đầu, chống nhiệt miệng. Người Thái quan niệm rằng vị đắng 

và vị mặn là biểu tượng cho sự giàu có “hươn hăng đắng kêm”, cho nên ăn rau má chấm 

mák cók là ước nguyện cho sự giàu có. 

Món mộc nhĩ tươi trộn nước măng chua (hết tu nún chụp nặm sổm): Đây là món 

ăn từ xa xưa của người Thái đen, đàn ông hay phụ nữ đều chế biến được. Nguyên liệu: 

Mộc nhĩ tươi (mới hái); vừng trắng; nước măng chua; rau thơm (rau húng cay, lá tỏi, tía 

tô); gia vị (muối, ớt). Chế biến: Mộc nhĩ hái về đem cắt chân, rửa sạch, để ráo nước, thái 

ra thành từng miếng mảnh, nhỏ như sợi phở; vừng trắng rang vàng giã mịn; rau thơm 

thái nhỏ. Trộn tất cả mộc nhĩ đã sơ chế với nước măng chua, bột vừng rang, rau thơm 

và nêm gia vị muối, ớt cho vừa miệng, tạo ra một món ăn có vị chua chua, đăng đắng 

của nước măng chua, vị cay cay của tỏi, ớt, có mùi thơm của rau thơm, nhai giòn sần sật 

rất thú vị. Món ăn có tính mát, kích thích tiêu hóa và nhiều công dụng chữa bệnh khác. 

Quả chua, ăn vặt (mák cìn sổm, cìn ỉn): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái 

và một số dân tộc khác. Theo người già kể lại, thói quen ăn vặt quả chua bắt nguồn từ 

một tập quán trong đời sống sinh hoạt của người Thái và một số dân tộc khác. Thông 

thường, vào đầu buổi chiều (sau khi ngủ trưa), nhất là trong những ngày trời nắng nóng, 

chưa đi làm ở ngoài ruộng, nương được, thanh niên nam, nữ trên dưới 30 tuổi ở gần nhà 

nhau tập trung tại một nhà nào đó, vừa ăn các quả chua để giải nhiệt, giải khát, vừa trò 

chuyện vui vẻ, làm cho tinh thần tỉnh táo, sau đó mới đi làm việc. Vì thế, theo từng mùa 

hoa trái, người ta hái hoa quả chua trong rừng, vườn nhà về ăn vặt (gọi là ăn vặt để phân 

biệt với ăn trong bữa cơm). Người Thái khi ăn các loại quả chua (mák cìn sổm) bao giờ 
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cũng chấm với chéo ớt khô, muối, hạt dổi (không cho mák khén và không làm chéo ướt). 

Để ăn ngon, ăn sạch, người Thái thường ăn hoa quả đúng mùa vụ, mỗi loại quả chua 

chấm với một loại chéo và ăn kèm với một số loại rau khác nhau. Ví dụ: Quả nhót (mák 

lót) thì cuốn rau cải làn, lá cải bắp, củ gừng thái miếng, lá tỏi, chấm chéo ớt bột, muối, 

hạt dổi nướng giã khô; quả me (mák khàm) thì cuốn lá sung, lá vả, củ gừng thái miếng 

nhỏ, chấm chéo ớt, muối, hạt dổi nướng giã khô; quả me dây (mák sim) thái miếng nhỏ 

ngang thân quả, cuốn với rau cải bắp, cải làn, củ gừng thái miếng, chấm chéo muối, ớt; 

quả sổ (mák sản) cắt từng miếng cùi (đài) nhỏ vừa ăn, trộn với muối, ớt, hạt dổi, ăn kèm 

với lá vả, lá sung, củ gừng thái miếng; quả muỗm (mák muông) ăn kèm với một số lá 

rau có vị chát và củ gừng thái lát, chấm với chéo muối, ớt; quả chanh (mák liu) bóc vỏ, 

thái thành lát mỏng, trộn với muối, ớt, ăn kèm với một số lá rau có vị chát. Trên địa bàn 

sinh sống của người Thái, đều có trái cây tự nhiên “mùa nào, thức ấy” để ăn. Đó thật sự 

là những món quà quý mà thiên nhiên ban tặng cho con người, vì trái cây bổ sung một 

lượng lớn chất xơ, rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin giúp cho cơ thể khỏe mạnh, 

giảm nguy cơ bệnh tật. Ngày nay, do sự phát triển của khoa học công nghệ nên mọi 

người có thể ăn trái cây trái mùa, nhưng người Thái không ăn vặt các trái cây đó, vì sợ 

trái cây bị nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật, chất bảo quản, nếu ăn vào thì gây ra nhiều 

nguy cơ bệnh tật.  

Các món ăn chế biến phối trộn qua lửa và không qua lửa sử dụng trong ngày  

Phương pháp chế biến phối trộn qua lửa và không qua lửa đối với các món ăn có 

nguyên liệu từ thịt, cá vốn là phương pháp có từ cổ xưa, nhưng trải qua hàng nghìn đời, 

phương pháp này đã dần biến đổi, nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng (thịt phải chọn 

thịt ngon của con vật khoẻ mạnh), chế biến khá cầu kỳ, thời gian thực hiện lâu, đảm bảo 

vệ sinh sạch sẽ, tìm kiếm nhiều rau thơm, gia vị, nhất thiết phải cay và mặn, vì thế trong 

các bữa cơm thường ngày người ta ít chế biến theo cách này. Người Thái cho rằng các 

món ăn được chế biến phối trộn giữa qua lửa và không qua lửa sử dụng trong ngày là 

ngon và quý, nên thường được dùng để tiếp khách và bắt buộc phải có để dâng cúng 

trong các nghi lễ cúng ma nhà (pành phi hươn), cúng cơm cho linh hồn người chết (tánh 

pan bok ngai), cúng sửa vía (pành khuẩn mù), v.v. Ngoài ra, người Thái còn chế biến 

phối trộn giữa qua lửa và không qua lửa các món ăn khi tập trung đông người ăn uống, 

chẳng hạn trong bản săn được thú lớn, cá to; trong bản mổ thịt trâu, bò chung đụng; gia 

đình có việc lớn phải nhờ anh em đến giúp, v.v. Hiện nay, các món ăn chế biến phối trộn 

giữa qua lửa và không qua lửa vẫn được nhiều người Thái ưa thích sử dụng, bởi nó tạo 

cho người ăn cảm giác ăn ngon hơn các món chế biến qua lửa, không bị ngán ngấy, “mát 

ruột” và dễ chịu hơn, ăn được nhiều hơn. Khi ăn các món chế biến phối trộn giữa qua 

lửa và không qua lửa, ít khi người ta ăn cùng với cơm, nhưng nhất thiết phải uống rượu, 

bởi người ta quan niệm rượu là chất nóng sẽ khử chất sống, chất tanh đi, làm cho bụng 

dạ cảm thấy bình thường. Chính vì vậy, người chưa biết uống rượu, hoặc ốm đau phải 

kiêng rượu nếu ăn các món ăn này sẽ bị các tác hại nhất định; riêng đối với các cô gái 

chưa chồng cũng không ăn các món ăn tươi sống (lạp đíp, tiết canh, gỏi cá) vì quan niệm 

con gái mà ăn các món này là ăn tham, không có ý tứ; tương tự phụ nữ đang nuôi con 
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nhỏ cũng không ăn các món ăn tươi sống, vì bụng dạ còn yếu, ăn vào sẽ hại đến cả mẹ 

và con. Trong các gia đình người Thái, mỗi khi có dịp chế biến phối trộn giữa qua lửa 

và không qua lửa một số món ăn, là cả nhà từ trẻ em tới người lớn đều đoàn kết, sôi nổi, 

tất bật tham gia như một ngày vui (trừ trường hợp lễ tang). Tóm lại, các món ăn chế biến 

phối trộn giữa qua lửa và không qua lửa không thực hiện thường xuyên, mà chỉ thỉnh 

thoảng mới được chế biến, khi làng bản, gia đình có việc vui, hoặc khi có khách đến 

thăm nhà, v.v. vì thế số lượng món ăn cũng ít. 

Món gỏi thịt sống (cỏi nhứa): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen và một 

số dân tộc khác, thường do đàn ông chế biến. Nguyên liệu: Thịt gia súc (trâu, bò, lợn, 

v.v.); hoa chuối rừng; nước măng chua; hạt vừng trắng; gia vị có muối, mỳ chính, ớt, 

gừng; rau thơm có rau húng cay, lá tía tô, lá tỏi, rau mùi, mùi tàu. Chế biến: Chọn thịt 

nạc tươi của con vật (mới mổ), bóc hết gân, thái miếng nhỏ, mảnh như lá hẹ, ướp trong 

nước măng chua khoảng 30 phút cho thịt săn tái lại rồi vớt ra; hạt vừng trắng rang vàng 

giã thành bột; gia vị rang lên cho thơm, giã nhỏ; hoa chuối rừng đem thái mỏng, ngâm 

nước muối độ 30 phút cho giảm vị chát, rồi vớt ra, vắt kiệt. Trộn đều các nguyên liệu đã 

sơ chế với rau thơm, chắt thêm ít nước măng chua vào là đã có món gỏi thịt sống thơm 

ngon. Bày gỏi lên đĩa, rắc thêm rau mùi, vài lát ớt chín đỏ để trang trí, ăn kèm với rau 

thơm. Món gỏi có vị chua chát, cay ngọt mặn hòa quyện, ăn không lo bị đau bụng, rối 

loạn tiêu hoá, vì thịt đã chín trong nước măng chua và vị chát của hoa chuối rừng. 

Lạp đíp là món nộm thịt tươi sống, còn gọi là gỏi, được coi là quốc thực của nước 

Lào, đồng thời là món ăn truyền thống của nhiều dân tộc ở Tây Bắc nước ta. Sống ở 

vùng núi cao, trước đây người Thái thường săn bắn và từng xem thịt thú rừng là 

nguồn thức ăn chính, từ đó chế biến thành hàng chục món ngon, đặc biệt nhất là món 

lạp. Người Thái phân biệt hai loại lạp là lạp sống (dành cho đàn ông) và lạp chín (dành 

cho phụ nữ, trẻ em). Khi làm món lạp thịt tươi sống (lạp đíp), người ra chọn lấy thịt nạc 

ngon nhất như đùi, mông của con thú, đem thái lát mỏng, to, cho vào gạo nếp để vuốt 

hết nhớt cho thịt khô ráo, phần thịt nạc này dùng tươi không chế biến qua lửa là nguyên 

liệu chủ đạo của món lạp đíp. Sau đó, đem thịt nạc thái thật nhỏ, trộn với da chín thái 

nhỏ và rau thơm, gia vị. Lạp đíp là một món ăn từ thời xa xưa của người Thái và một số 

dân tộc khác ở Điện Biên. Ngoài trâu là con vật phổ biến nhất được lấy nguyên liệu làm 

món lạp đíp, người Thái còn dùng thịt bò, thịt lợn để chế biến lạp đíp, cách chọn thịt và 

chế biến cũng tương tự như đối với thịt trâu. Thịt các con vật khác như ngựa, dê, chó, 

gà, vịt, người Thái không bao giờ làm lạp đíp vì thịt có mùi hôi, tanh, ăn không quen, 

dễ bị đau bụng. Gần đây, người Thái sử dụng thịt ngan để chế biến lạp đíp, tuy ăn được 

nhưng ít người thích. Trong món lạp chín dành cho phụ nữ và trẻ em, thịt sống được 

thay bằng thịt chín băm nhỏ, rang lên cho thật dậy mùi, rất hấp dẫn người ăn. 

Món lạp thịt trâu sống (lạp quai): Đây là lạp đíp, thường do đàn ông Thái chế 

biến chính, phụ nữ chuẩn bị rau thơm, rau sống, đốt da, v.v. Nguyên liệu: Chọn thịt nạc 

của con trâu béo khoẻ (trâu gầy yếu không dùng làm lạp đíp vì dễ có bệnh), thường lấy 

thịt bắp đùi, không lẫn gân, vì thịt này khô, rắn chắc có thể làm lạp ngon nhất; rau thơm, 
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gia vị có ớt, muối, gừng, mák khén, hạt dổi, húng cay, lá tỏi, củ tỏi, rau mùi, mùi tàu, 

húng nước, lá chanh. Chế biến: Thịt nạc thái miếng mảnh, băm nhuyễn cùng với một ít 

lá ổi bánh tẻ. Da trâu đem thui cháy mặt ngoài, cạo hết phần cháy đi, đem luộc da cho 

chín mềm, rồi thái cẩn thận thành từng miếng mỏng, mảnh, nhỏ, dài cỡ nửa ngón tay. 

Trộn đều phần thịt nạc băm với da trâu đã thái nhỏ (da trâu hút chất nước trong thịt làm 

cho thịt không bị nhão) và rau thơm, gia vị. Bày món ăn lên đĩa, rắc thêm một ít rau mùi, 

vài lát ớt chín đỏ để trang trí. Khi ăn, người ta dùng rau sống để gói cuốn thành miếng 

nhỏ vừa miệng, chấm với chéo pịa. Món lạp thịt trâu tươi sống này ăn có vịt ngọt, cay, 

thơm, chua, rất đặc trưng, không lo bị đau bụng.  

Món lạp đíp thịt chim: Người Thái khi săn bắt được các loại chim rừng thường 

chọn lọc sử dụng thịt gà lôi (nhứa nộc khoà), gà rừng (nhứa cáy thướn), chim gáy (nhứa 

nộc sàu) để chế biến món lạp đíp chim, vì thịt các loại chim này không có mùi tanh như 

thịt gà nuôi, thịt lại chắc, riêng thịt chim gáy không có nhiều mỡ như các loại chim khác. 

Nguyên liệu: Chim rừng còn tươi (mới săn bắt được); rau thơm, gia vị có ớt, muối, gừng, 

mák khén, hạt dổi, húng cay, lá tỏi, củ tỏi, rau mùi, mùi tàu, húng nước, lá chanh; gạo 

nếp rang vàng. Chế biến: Chim rừng đem vặt lông, xát muối ăn vào bề mặt da cho hết 

mùi tanh, mổ, chọn thịt ức, thịt đùi và chỗ thịt nạc ngon, băm nhuyễn, phần thịt nạc này 

dùng tươi không chế biến qua lửa là nguyên liệu chủ đạo của món lạp đíp thịt chim. Bóc 

lấy da của chim rừng luộc chín lên, thái nhỏ để trộn lẫn thịt chim đã băm nhuyễn, dùng 

bột gạo nếp rang vàng trộn vào lạp đíp chim, vừa có tác dụng hút nước cho lạp không 

bị nhão, vừa có mùi thơm làm át đi mùi tanh của thịt chim. Món lạp đíp gà lôi được 

người Thái coi là đặc sản, được đánh giá là ngon nhất trong các loại lạp chim rừng. 

Món tiết canh (tả lượt/ tánh bok tong): Trong tiếng Thái, tiết canh gọi là “tả lượt”, 

nghĩa đen của “lượt” là “máu” nghe dễ liên tưởng tới thương vong, nên để tránh không 

dùng từ máu (lượt) nên người Thái ở Mường Thanh đã lấy màu của hoa vông (là loại 

hoa có màu đỏ, thân cây có gai, họ hoa gạo, nở vào mùa xuân, màu hoa đỏ rực cả khoảng 

trời) là “bok tong” để gọi tiết canh. Hoa vông (bok tong) là loại hoa đẹp của miền núi, 

chim chóc thường đến tụ họp, nên đặt tên hoa cho tiết canh còn có ý nghĩa là món ăn có 

khả năng tập trung được đông đảo anh em, họ hàng. Không chỉ có vậy, trong tín ngưỡng 

của người Thái, tiết canh còn là biểu tượng của sự hiến sinh, lòng thành kính của con 

cháu với tổ tiên, cho nên trong lễ cúng “ma nhà” và một số lễ cúng khác không thể thiếu 

món này. Vì vậy, tiết canh là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số dân tộc khác 

ở Điện Biên, được coi là món đặc sản cần có trong tiếp đãi khách, nhất là khách bên vợ 

đến thăm. Người Thái tin rằng tiết canh là món ăn lạnh (căm cưm), có thể trung hoà khi 

ăn các món nấu chín, nấu nóng khác, hoặc trung hoà chất nóng của rượu khi uống rượu. 

Để làm món tiết canh, người Thái có một số nguyên tắc: Chỉ làm tiết canh từ các con 

vật nuôi trong gia đình (vì các con vật săn bắn được đều đã chết không lấy được tiết); 

chỉ sử dụng tiết của các con vật khoẻ mạnh, không ốm đau, bệnh tật (vì sợ lây nhiễm 

bệnh sang người). Người Thái thường chế biến món tiết canh như: Tiết canh gà (lượt 

cáy); tiết canh vịt (lượt pết); tiết canh ngan (lượt nan); tiết canh ngỗng (lượt tổ hán); tiết 

canh trâu (lượt quai); tiết canh bò (lượt ngua); tiết canh dê (lượt bẻ); tiết canh lợn (lượt 
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mu); không làm tiết canh chó vì chê chó ăn bẩn; không làm tiết canh ngựa vì trước đây 

người Thái cho rằng ngựa là con vật thân cận người, “giết ngựa bị xử ngang với tội giết 

người”. Cách chế biến món tiết canh, dù là từ các con vật khác nhau nhưng cũng khá 

giống nhau về quy trình chế biến gồm:  

(i) Hãm tiết: Cắt tiết con vật vào dụng cụ hứng (phải có bề mặt đựng nhẵn) trong 

đó có một chút muối để tránh cho tiết bị đông. 

(ii) Đánh tiết canh: Đầu tiên là làm nhân tiết canh bằng một ít thịt, hoặc nội tạng 

con vật đã luộc chín (hoặc nướng chín) băm nhỏ, phối trộn với rau thơm, gia vị để làm 

chất phụ gia. Sau đó, cho thêm nước đun sôi để nguội, đánh quyện hỗn hợp tiết và phụ 

gia, rồi để cho tiết đông cứng lại là được.  

Người Thái có hai cách chế biến tiết canh: (i) Tả lượt là hứng tiết canh và hãm 

bằng muối để tránh cho tiết bị đông; khi đánh lẫn với nhân sẽ thêm một chút nước và 

gia vị rồi đánh đều lên cho tiết đông lại (gọi là cách đánh đông); (ii) Dệt hắm là cho các 

loại gia vị vào bát trước khi hứng tiết, sau đó chọc tiết con vật cho chảy trực tiếp vào bát 

có gia vị, đảo qua cho tiết ngấm đều gia vị và đông chặt; khi làm nhân chín thì bỏ nhân 

vào bát tiết đông đảo đều, không thêm nước, làm cho các miếng tiết nhỏ trộn đều với 

nhân là được (gọi là cách đánh trộn). Món tiết canh sau khi hoàn thành đã khử bỏ được 

mùi tanh của tiết nhờ rau thơm, gia vị, lại có mùi vị thơm ngọt của thịt nướng, mùi vị 

thơm cay của gia vị và rau thơm. Nhờ có tác dụng dược liệu của một số rau thơm, gia vị 

nên ăn tiết canh không sợ bị đau bụng, tiêu chảy. Khi ăn tiết canh, người Thái thường 

ăn kèm với một số loại rau sống (cũng là rau dược liệu). Cách ăn tiết canh mang tính 

cộng đồng cao, có thể vài người ăn chung một bát tiết canh, miếng tiết canh đầu tiên xúc 

cho người cao tuổi nhất, thể hiện sự kính trên nhường dưới. 

Món tiết canh trâu, gà, vịt, lợn, dê (tả lượt quai, cáy, pết, mù, bẻ): Tiết canh thường 

do đàn ông Thái chế biến. Trong dịp Tết nguyên đán, gia đình người Thái đen không 

thể thiếu món tiết canh để cúng “ma nhà”. Nguyên liệu: Trâu, gà, vịt, lợn, dê; rau thơm, 

gia vị có ớt, mák khén, hạt dổi, mì chính, tỏi củ và lá tỏi tươi, rau húng cay, rau mùi tàu, 

lá chanh, rau mùi, rau húng nước. Chế biến: Cắt tiết con vật vào một chậu/ bát to (tuỳ 

lượng tiết) có bỏ chút muối, khuấy đều và để cố định để tiết không bị đông. Để làm nhân 

tiết canh, lấy thịt hoặc nội tạng của con vật đem nướng chín, băm nhỏ, rồi xào lên cho 

chín khô và thơm, trộn đều với các rau thơm, gia vị đã băm nhỏ, cho vào các bát con, 

hoặc bát to, đĩa to. Sau đó, cho thêm nước luộc thịt vào bát tiết đã hãm để giảm độ mặn, 

khuấy lên, đổ vào các bát đựng nhân tiết canh. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là bát tiết 

canh phải đông cứng, có màu đỏ của tiết. Khi ăn, dùng thìa xúc từng miếng tiết canh, ăn 

kèm với một số rau thơm để át mùi tanh. Trước đây, với cuộc sống tự cung tự cấp, gia 

đình người Thái thường mổ lợn ăn trong những ngày tết và làm món tiết canh để dâng 

cúng. Ngày nay, dù tập quán này không còn phổ biến, nhưng người Thái vẫn mua tiết 

lợn về làm món tiết canh lợn để cúng “ma nhà” trong dịp tết Nguyên đán. 

Món gỏi cá (cỏi pà): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen và một số dân 

tộc khác, thường do đàn ông chế biến. Người Thái quan niệm khi bắt được nhiều cá mà 
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không làm món gỏi thì coi như không biết ăn cá. Ngày làm món gỏi cá, người Thái 

thường mời anh em, họ hàng đến ăn, cùng chia sẻ niềm vui đánh bắt được nhiều cá; món 

gỏi cá còn được chế biến trong dịp gia đình có việc nhờ anh em, họ hàng đến làm giúp, 

hoặc khi có việc cúng lễ nhỏ. Trong các lễ lớn như đám cưới, lên nhà mới người Thái 

không làm món gỏi cá và không dâng cúng món gỏi cá trong các lễ cúng vì cho rằng gỏi 

cá có mùi tanh sẽ gây sự khó chịu cho các linh hồn. Gỏi cá thường ăn vào những ngày 

nóng, còn mùa lạnh người ta ít ăn món này vì cho rằng gỏi cá có tính lạnh (căm cưm). 

Nguyên liệu: Theo kinh nghiệm, người Thái sử dụng cá chiên (pà khè), cá chép (pà nay), 

cá chày (pà cuổn), cá lăng (pà châng), v.v. để làm gỏi; không dùng các loại cá trê (pà 

lúc), cá quả (pà còn), cá chạch (pà lát), v.v. và các loại cá nhỏ khác. Ngày nay, do sự du 

nhập một số loại cá từ miền xuôi lên, người Thái lựa chọn thêm cá trắm cỏ, cá trắm đen, 

cá trôi, v.v. để làm gỏi. Quy trình làm món gỏi cá của người Thái gồm:  

(i) Chế biến không qua lửa nguyên liệu chủ đạo của món gỏi: Chọn những con cá 

to, còn tươi, mổ bỏ lòng và rửa sạch bụng cá, lột da cá và lấy phần thịt nạc hai bên lườn 

cá, rửa sạch, xâu vào lạt tre, treo lên cho róc hết nước, tiếp tục vùi thịt cá vào trong thùng 

gạo để gạo hút hết nước tanh của cá. Sau đó gỡ hết phần xương, chỉ lấy phần thịt nạc, 

đem thái thành miếng mảnh, nhỏ, dài bằng ngón tay người lớn. 

(ii) Chế biến các phụ gia: Trong khi chờ thịt nạc cá róc hết nước, người ta chọn 

vài con cá nhỏ, hoặc lấy ngay thịt bụng của con cá làm gỏi đem nướng cho chín trên 

than hoa cho thật vàng và khô, sau đó băm nhỏ, mịn, giã nhuyễn, trộn vào cùng thịt nạc 

cá, để tăng thêm vị ngọt cho món ăn, đồng thời mùi thơm của cá nướng sẽ át đi mùi tanh 

của thịt cá sống. Hoa chuối rừng (mak tòng), hoặc lõi cây chuối non (cò rảy) đem thái 

thật nhỏ, thật mảnh, ngâm trong nước muối loãng cho hết nhựa đắng và có độ mềm, rồi 

vắt cho kiệt nước; hoa chuối có vị chát, có thể hút được các chất tanh của cá và làm săn 

các miếng thịt cá. Hạt vừng trắng (mak nga) rang vàng, giã thật mịn, làm tăng độ bùi 

của món ăn, chất dầu trong vừng át chất chát của hoa chuối, mùi thơm của vừng rang át 

đi mùi tanh của cá sống. Các loại rau thơm có: Rau húng, rau mùi, lá tỏi, tía tô, rau răm, 

rau húng nước được thái nhỏ, có tác dụng tăng thêm mùi thơm cho món gỏi. Gia vị nêm 

gỏi cá có: Ớt, muối, hạt dổi, nước măng chua, mì chính (người Thái ở Mường Thanh 

không cho mắc khén vào gỏi).  

(iii) Trộn nguyên liệu chủ đạo với phụ gia: Đem tất cả nguyên liệu đã chế biến 

trộn đều với các chất phụ gia, nêm vừa độ chua, độ mặn, độ cay, múc ra đĩa/ bát để ăn, 

gọi là ăn nhanh. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là gỏi có vị chua vừa phải, có vị bùi của 

vừng, có vị chát của hoa chuối, có vị ngọt của cá, có vị cay và mùi thơm của gia vị. Bày 

món ăn ra bát hoặc đĩa sâu lòng, rắc thêm một ít lá tía tô, vài lát ớt chín đỏ để trang trí. 

Trường hợp ăn chậm, lai rai, người Thái không trộn nguyên liệu chủ đạo với các phụ 

gia, mà để riêng phần thịt cá, hoa chuối; đem gia vị, rau thơm, bột vừng, cá nướng giã 

mịn để chế thành bát nước chấm có đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt, trong đó vị chua là 

chủ đạo; khi ăn người ta gắp hoa chuối cùng với thịt cá đem gói trong lá có vị chát như 
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lá sung, lá vả, chấm vào bát nước chấm, sẽ cảm thấy món ăn không bị ngái, bị nồng. Ăn 

gỏi cá thường đi liền với uống rượu. 

Món cỏi cơm (gỏi cá bơi trong chum, hay gỏi cá nhẩy): Cỏi cơm là món ăn do đàn 

ông Thái chế biến, tổ chức ăn vào buổi trưa nắng nóng, không ăn trong bữa ăn chính và 

không dùng để tiếp khách xa đến thăm nhà. Món này thường làm sau khi tát ao, tháo 

ruộng bắt được nhiều cá con, gia chủ mời hàng xóm, anh em đến ăn cho vui và tăng 

thêm tình cảm cộng đồng. Nguyên liệu: Cá chép (pà nay), hoặc cá diếc (pà phek) còn 

sống, kích thước bằng ngón tay người lớn, nhốt vào chum nước sạch trong 2 ngày, thay 

nước thường xuyên, để cho cá thải hết chất bẩn; nước măng chua; rau thơm, gia vị có 

muối, ớt, hạt dổi, rau húng cay, lá tỏi, tỏi củ, rau mùi, lá tía tô; phụ gia có hoa chuối 

rừng, hạt vừng trắng. Chế biến: Để chế biến đồ chấm gỏi, người ta lấy vài con cá nhỏ, 

mổ bỏ lòng, rồi nướng trên bếp lửa cho chín vàng, băm cho thật mịn nhuyễn, trộn các 

loại rau thơm, nêm gia vị, ớt cho thật cay, muối cho mặn vừa, bột vừng rang để lấy vị 

bùi, ngậy, nước chua đủ độ là vị chủ đạo của đồ chấm. Đặt bát nước chấm vào giữa 

mâm, hoặc đặt ở mỗi đầu mâm một bát, cùng với cái thìa nhỏ để múc nước chấm. Mỗi 

người ăn được sắp thêm một bát nhỏ và một cái thìa riêng để ăn cỏi cơm. Trên mâm còn 

có rượu để mọi người uống cho vị cay và tạo sự hứng khởi, một ít rau sống có vị chát 

như lá sung, lá vả để ăn kèm. Cá sống vẫn đang bơi trong chậu nước sạch đặt ngay giữa 

mâm. Khi ăn, người ta tự bắt cá trong chậu, bóp nhẹ đầu cho cá chết, bỏ cá vào bát riêng, 

múc lấy một ít nước chấm dội lên con cá, rồi dùng thìa xúc vào mồm ăn ngay (không 

dùng thìa riêng để múc vào bát nước chấm chung), kèm với lá sung, lá vả. Đạt tiêu chuẩn 

kỹ thuật ăn cỏi cơm là khi cá đã bỏ vào trong mồm vẫn còn giẫy nhẹ. Người ăn cùng 

nhau uống rượu, chúc cho gia chủ lần sau may mắn bắt được nhiều cá hơn, vừa ăn uống 

vừa nói chuyện vui vẻ, người nào người ấy tự chọn cho mình con cá thích hợp nhất, 

không phân biệt người trên người dưới, không gắp mời nhau. Tuy ăn gỏi cá sống nhưng 

người ăn không bị đau bụng, tiêu chảy bởi nguyên liệu tươi sống, các vị cay, chua, chát 

đã khử đi mùi tanh, tính nóng từ thời tiết đã được trung hoà bởi tính mát của cỏi cơm. 

Món lạp cá (lạp pà): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số dân tộc 

khác, thường do đàn ông chế biến, nhằm thay đổi khẩu vị. Nếu như trong món gỏi cá 

lấy vị chua là chủ đạo, thì trong món lạp cá lại lấy vị ngọt làm chủ đạo. Ngược lại với 

món cỏi cơm không dùng tiếp khách, thì món lạp cá lại dùng tiếp khách, hoặc tiếp anh 

em đến làm giúp việc nhà, vì người Thái cho rằng đây là món ngon, ăn với cơm cũng 

được mà nhắm rượu cũng được. Tuy vậy, món lạp cá làm cầu kỳ, mất nhiều thời gian, 

đòi hỏi nguyên liệu phối trộn đầy đủ, phù hợp và có kỹ thuật. Nguyên liệu: Người Thái 

đen hay dùng các loài cá: Cá chép (pà nay), cá chiên (pà khè), cá diếc (pà phek), cá trê 

(pà lúc) để làm lạp cá, trong đó ngon nhất và hay làm nhất là lạp cá trê, con to bằng bắp 

tay và có màu vàng ươm; không dùng cá quả (pà còn), cá chạch (pà lát), cá bống (pà 

cẳng); bột gạo nếp; quả cà giòn; rau thơm, gia vị có ớt, muối, mì chính, mák khén, hạt 

dổi, rau húng cay, rau húng nước, rau răm, rau mùi, mùi tàu, lá tỏi, củ tỏi, lá ổi xanh. 

Chế biến: Cá đem mổ, bỏ lòng, cắt đầu, bóc da, chỉ lấy phần thịt nạc của cá, băm cho 

nhỏ mịn; đầu cá cùng vài con cá con khác đem nướng chín vàng thơm, băm nhỏ, giã 
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nhuyễn, có tác dụng tăng mùi thơm, vị ngọt và át đi mùi tanh của cá sống; gạo nếp đem 

rang vàng, giã nhỏ mịn, có tác dụng tăng mùi thơm, hút chất tanh, chất nước, làm săn cá 

và tăng độ bùi; hạt vừng trắng rang vàng, giã thành bột để tăng thêm độ béo, độ bùi và 

mùi thơm; quả cà giòn (mak khừa khọp) đem nướng trong tro nóng tới khi sém vỏ, chín 

mềm, băm thành miếng nhỏ, có tác dụng tăng mùi thơm, tăng độ dẻo của lạp; rau thơm 

thái nhỏ để tăng thêm vị và mùi thơm át đi mùi tanh của cá; gia vị giã nhỏ mịn để khi 

trộn vào lạp mới ngấm đều. Tất cả các nguyên liệu đã sơ chế đem trộn đều với nhau. 

Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là món lạp có tỷ lệ thịt nạc cá và các phụ gia là 50/50, lạp 

có dạng dẻo quánh, có vị ngọt của thịt cá, vị bùi của bột gạo vừng, vị cay của gia vị, mùi 

thơm lan tỏa của rau thơm, dùng ăn kèm với rau sống có vị chát, vị chua.  

Món gỏi tôm sống (cỏi củng): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số 

dân tộc khác, đàn ông hay phụ nữ đều chế biến được. Nguyên liệu: Tôm (hoặc tép; tép 

là từ mà người miền núi thường gọi các loại tôm nhỏ) bắt ở ao nước sạch; hạt vừng 

trắng; hoa chuối rừng; nước măng chua; rau thơm, gia vị có muối, ớt, hạt dổi, rau húng 

cay, lá tỏi, tỏi củ, rau mùi, lá tía tô. Chế biến: Chọn con tôm to, còn tươi, là những con 

thân hơi cong, thịt căng chắc, vỏ tôm linh hoạt, nguyên vẹn và đầu tôm dính chặt vào 

thân tôm, phần chân trong suốt và dính chặt vào thân, đem bỏ đầu, lột bỏ vỏ của tôm, 

chỉ lấy thịt nõn, thái nhỏ; con tôm nhỏ để nguyên con, nhốt qua một ngày trong nước 

sạch cho ra hết chất bẩn, rửa trong nước muối chanh cho sạch, bỏ ra rổ cho ráo nước; 

hoa chuối rừng thái nhỏ, ngâm nước cho bớt chát; hạt vừng trắng đem rang vàng giã 

nhuyễn. Trộn tôm nõn, tôm nhỏ đã sơ chế với nước măng chua trong 10 phút, trộn hoa 

chuối thái nhỏ, bột vừng trắng rang, rau thơm, gia vị giã nhuyễn sao cho đủ độ chua và 

độ cay, mặn. Bày món gỏi tôm sống lên bát, rắc thêm một ít lá tía tô, vài lát ớt chín đỏ 

để trang trí, món ăn có vị ngon lạ miệng, cay cay, đậm vị rất kích thích vị giác.  

Món gỏi lươn (cỏi diến): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen, đàn ông 

hay phụ nữ đều chế biến được. Nguyên liệu: Lươn sống; phụ gia có lõi non cây chuối 

rừng thái nhỏ, hạt vừng trắng rang vàng giã bột; nước măng chua; rau thơm, gia vị có 

rau mùi, rau mùi tàu, rau răm, tía tô, lá tỏi, rau húng cay, củ tỏi, ớt, muối. Chế biến: 

Chọn lươn nhỏ (ăn không dai), làm sạch nhớt lươn bằng nước măng chua, hoặc nước 

cốt chanh, hoặc tro bếp, rửa sạch, mổ bỏ lòng, cho lươn vào nồi nước lã, nêm muối rồi 

đun sôi cho lươn chín, để nguội, gỡ lấy thịt lươn, bỏ xương ra ngoài, hoặc đem lươn kẹp 

tre nướng trên lửa cho chín vàng, xé thành từng miếng nhỏ theo chiều dài của lươn. Sau 

đó, trộn đều thịt lươn chín với các phụ gia, thêm nước măng chua, tạo thành món gỏi 

lươn. Múc gỏi ra đĩa, rắc thêm một ít tía tô, vài lát ớt chín đỏ để trang trí. Gỏi ăn kèm 

với rau sống, món ăn này có tính mát của cây chuối, có vị ngọt của lươn, vị bùi của bột 

vừng, vị cay, chua, mặn của gia vị, mùi thơm của rau thơm, rất bổ dưỡng và ngon miệng. 

Món gỏi thịt trai (cỏi cáp cuổng): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen, 

đàn ông hay phụ nữ đều chế biến được. Nguyên liệu: Trai sống; phụ gia có lõi non cây 

chuối rừng thái nhỏ, hạt vừng trắng rang vàng giã thành bột; rau thơm, gia vị có rau 

húng cay, rau mùi, mùi tàu, tía tô; ớt, muối, hạt dổi; nước măng chua; cá nướng giã 
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nhuyễn. Chế biến: Trai sống để qua một ngày trong nước sạch cho thải hết sạn cát và 

chất bẩn, hoặc đem ngâm khoảng một giờ với nước vo gạo cùng vài lát gừng và ớt cho 

trai nhả bớt bùn đất ra ngoài và làm cho thịt trai bớt tanh hơn, sau đó rửa sạch trai, bỏ 

vào nồi, đổ xâm xấp nước, cho thêm chút muối, đun sôi tới khi trai há miệng thì tắt bếp, 

gỡ lấy thịt trai, để nguội, thái thành từng miếng nhỏ. Sau đó, trộn thịt trai với các phụ 

gia, nước măng chua, rau thơm thái nhỏ, nêm các gia vị cho vừa miệng, là được món 

gỏi thịt trai. Múc món ăn ra bát, rắc thêm một ít lá tía tô, vài lát ớt chín đỏ để trang trí. 

Món gỏi có vị ngọt bùi của thịt trai, có vị ngọt mát của lõi non cây chuối, vị bùi của 

vừng trắng, vị cay chua mặn của gia vị.  

Các món ăn dự trữ lâu ngày 

Để giữ được thực phẩm lâu ngày và cũng là chuyển đổi khẩu vị để ăn không bị 

ngán, từ xưa người Thái đã có các phương pháp chế biến như: Ủ lên men; sấy trên bếp 

lửa và phơi khô dưới ánh sáng mặt trời. Phương pháp ủ lên men được áp dụng với các 

loại rau quả, các loại măng, các loại thịt, cá. Phương pháp sấy trên bếp lửa và phơi khô 

dưới ánh sáng mặt trời được áp dụng cho thịt, cá, rau, măng. 

Các món ủ lên men: Người Thái xưa thường sử dụng rau cải và quả cà để làm dưa 

còn gọi là muối chua. Đây là phương pháp lên men vi sinh thực phẩm trong một khoảng 

thời gian nhất định. Thực phẩm sau khi muối chua hoàn tất sẽ mang vị chua nồng đặc 

trưng, được dùng ăn trực tiếp hoặc làm nguyên liệu để chế biến cho những món ăn tương 

ứng khác. Ngày nay, người Thái học theo người Kinh, làm dưa với nhiều loại rau khác 

như xu hảo, bắp cải, rau cần, v.v.  

Món dưa cải muối chua (sổm phắc cát): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái 

và một số dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Rau cải (cải cay, cải 

củ, cải mèo) già; gia vị có muối, ớt, rau mùi, lá tỏi; cơm nguội. Chế biến: Lấy rau cải 

già đem phơi qua nửa nắng cho héo vàng, thái thành từng đoạn ngắn 2-3cm, vò rửa trong 

nước sạch, sau đó ngâm vào nước ấm 600C để giảm vị cay; vớt rau cho vào trong hũ 

sành, đổ nước đun sôi để nguội cho ngập rau, nêm muối và một chút cơm nguội (để dưa 

mau chua), sau hai ngày rau cải sẽ chua. Khi ăn, múc cả nước lẫn cái ra bát, thái thêm 

rau mùi, lá tỏi, nêm muối, ớt cho vừa, ăn trực tiếp hoặc ăn ghém với quả cà non (mak 

khừa khọp), hoặc lớp ngoài của quả cà già (cáp mak khừa khứn), quả ngái (mak đứa 

póng). Món dưa cải muối có tác dụng kích thích vị giác, làm cho người ăn cơm không 

bị khô miệng, ăn cơm ngon hơn; có thể ăn ghém dưa cải chua với món cá sấy khô (pà 

giảng) cũng rất hợp, hoặc đem nấu canh với cá, trứng, xào với lòng lợn. 

Món cà muối (mák khừa sổm): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số 

dân tộc khác, thường do phụ nữ chế biến. Nguyên liệu: Quả cà giòn, hoặc cà pháo; gia 

vị có muối, rau mùi; nước đun sôi để nguội. Chế biến: Quả cà đem bổ đôi, hoặc bổ tư 

không đứt hẳn, ngâm trong chậu nước sạch một giờ cho hết nhựa, vớt cà cho vào chum 

sành, đổ nước ấm ngập cà, nêm muối cho hơi mặn một chút, dùng một tấm phên tre ấn 

cà xuống, không cho nổi lên. Sau hai đến ba ngày, tùy theo mùa, cà sẽ chua. Khi ăn, vớt 

cà ra bát, múc thêm một chút nước, nêm thêm ớt, rắc một ít lá rau mùi, cà ăn có vị chua, 
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giòn, kích thích vị giác, tạo cảm giác ăn uống ngon miệng hơn. Món này dùng ăn trực 

tiếp với cơm. 

Món ngâm quả chua (bòng): Để bảo quản các loại quả chua ăn dần, người Thái 

thường ngâm chúng trong nước muối, ớt, ví dụ ngâm quả me rừng loại tròn (mak khảm 

pỏm), ngâm qủa mak cok (mak cok bỏng), đặc biệt là ngâm quả ớt (mak ướt bòng) thì 

nhà nào cũng làm, người ta lấy quả ớt tươi chín đỏ đem ngâm với nước muối mặn, cho 

thêm ít tỏi củ, măng, một số quả cà con (mak cạnh) và một chút rượu trắng loại nặng, 

để càng lâu càng ngon. 

Món chấm thúa nâu: Từ hạt đỗ tương (mak thúa nâu) người Thái đã chế ra món 

thúa nâu có thể ăn trong vài tháng hoặc cả năm, dùng chấm thịt lợn choai, thịt gà và các 

loại rau, măng đều rất hợp. Nguyên liệu: Hạt đỗ tương; gia vị có quả ớt, lá sả, mak khén, 

củ tỏi. Chế biến: Hạt đỗ tương đem luộc cho mềm, đãi cho hết nước nhớt và vỏ hạt, để 

cho róc nước, rồi đem gói trong lá chuối, đem đặt trên gác bếp 3-4 ngày tuỳ theo thời 

tiết nóng hay lạnh, lúc đó hạt đỗ chuyển mùi nồng, người ta đem giã nhuyễn cùng các 

gia vị; lưu ý phải cho nhiều muối vì mặn sẽ làm cho thúa nâu không bị thối. Thúa nâu 

sau khi làm xong được bảo quản bằng 2 cách: Cho vào lọ hoặc ống, bịt kín bằng lá cây 

ngái, khi nào ăn thì lấy ra hoà vào nước thành bát chéo; nặn thành bánh nhỏ, sấy khô 

trên bếp, khi ăn lấy ra nướng cho thơm, giã nhỏ hoà vào nước thành bát chéo. 

Chế biến các món măng (nó) để ăn dần: Người Thái chế biến măng bằng nhiều 

cách như ủ chua, phơi khô, v.v. là để tạo ra nhiều món ăn ngon từ măng, ăn không bị 

chán. Vào mùa mưa măng mọc với số lượng nhiều nhất, nên người Thái thường lấy 

măng cây “mạy hốc” (một loại tre mà măng của nó không sinh độc) để chế biến ăn dần; 

các loại măng cây “mạy sáng”, cây “mạy sọt” và cây “mạy bông” không chế biến để 

dành được vì sinh độc. Các loại măng mọc vào mùa xuân, người Thái không chế biến 

để ăn dần mà chỉ ăn trong ngày. Cho dù chế biến kiểu gì, măng đều phải đạt các tiêu 

chuẩn: Mềm, giảm bớt vị đắng, vị he và có vị chua. 

Măng ủ chua (nó bòng): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số dân 

tộc khác, thường do phụ nữ chế biến để ăn dần quanh năm. Nguyên liệu: Măng tre (mạy 

hốc/ nó hốc), hoặc măng tre gai (nó pháy), không dùng các loại măng khác vì hay thối 

và sinh độc tố. Chế biến: Chọn lấy phần thân của măng (không lấy ngọn non của măng 

vì dễ bị thối, không để được lâu), bóc sạch các lớp vỏ cứng bên ngoài, rửa sạch, thái 

thành từng miếng vừa ăn, tiếp tục rửa thêm một lần nữa cho măng hết nhựa đắng, bỏ 

măng vào chum sành, đổ nước ngập, che miệng chum lại, sau 3-4 ngày măng sẽ chua, 

càng để lâu măng càng chua, mất hết vị he, có thể để vài tháng cũng không bị hỏng. 

Măng chua không ăn trực tiếp được như dưa cà, dưa cải, mà phải nấu chín mới ăn được. 

Từ măng chua, người ta đem vắt cho hết nước, rửa lại cho bớt chua để tiếp chế làm các 

món ăn như: Măng chua xào lòng gia cầm, hoặc lòng lợn, hoặc xào thịt; măng chua nấu 

canh gà, hoặc cá, hoặc lươn.  

Măng chua (nó sổm): Khác với măng ủ chua (nó bòng) làm để dự trữ ăn dần quanh 

năm, người Thái còn làm món măng chua (nó sổm) để ăn thường xuyên trong vài ba 
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ngày. Nguyên liệu: Măng tre (mạy hốc/ nó hốc), hoặc măng tre gai (nó pháy). Chế biến: 

Chọn lấy phần non của măng đem ngâm trong nước sạch 4-5 ngày măng mới đủ độ 

chua. Măng chua (nó sổm) có thể xào, nấu với nhiều loại thịt, cá vì chất chua của măng 

có thể khử mùi tanh và làm cho thịt, cá săn lại, chất ngọt của thịt, cá ngấm vào từng thớ 

măng làm cho miếng măng ăn cũng ngon như miếng thịt, miếng cá. Măng chua nấu với 

lươn là một món rất ngon. 

Măng chua phơi khô (nó héo): Măng chua khô là thực phẩm quý của người Thái. 

Nguyên liệu: Măng tre (mạy hốc/ nó hốc), hoặc măng tre gai (nó pháy). Chế biến: Chọn 

lấy phần non của măng đem ngâm trong nước sạch 8-10 ngày, măng mới đủ độ chua, 

dùng tay vắt từng nắm măng cho kiệt nước, rải lên tấm cót, phơi ngoài nắng to, nắng 

càng to màu măng càng vàng đẹp; phơi trong ba, bốn nắng, măng sẽ khô kiệt, săn lại 

thành những sợi rất mảnh nhỏ. Bỏ măng vào trong chõ, đồ 30 phút cho măng chín hẳn, 

hết vị he, chỉ còn lại vị chua và mùi thơm. Tiếp tục phơi qua một nắng cho măng thật 

khô rồi cất giữ trên gác bếp, có thể để cả năm mà măng không bị hỏng. Khi ăn, đem 

măng ngâm trong nước sạch, măng sẽ nở ra, đem trộn với rau thơm, gia vị là được món 

măng vừa chua, vừa rất mát. Món măng chua khô có thể mang trộn với thịt gà luộc, hoặc 

thịt lợn luộc, hoặc lòng lợn thái nhỏ, măng sẽ làm cho thịt không bị nhão, ăn không bị 

ngấy mỡ; dùng măng chua khô xào nấu với bất cứ thịt con vật nào cũng hợp, trừ động 

vật nhai lại, bởi thịt động vật nhai lại hợp với vị đắng hơn. 

Món măng khô (nó hang): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số dân 

tộc khác, phụ nữ hay đàn ông đều làm được. Nguyên liệu: Vào mùa măng tre mọc nhiều, 

người dân hái về chế biến thành măng khô để dự trữ ăn quanh năm, vì dễ làm và đơn 

giản, nên được người Thái chế biến nhiều. Chế biến: Chọn lấy những cây măng to, hoặc 

măng củ, đem bóc hết vỏ cứng, chỉ để lại phần ăn được. Nếu là măng củ thì thái dọc cây 

măng thành từng miếng theo chiều dài cây măng, dày khoảng 1cm; nếu là măng đã lên 

thành cây thì để nguyên, chỉ cần lấy cái đũa xuyên qua lòng cây măng một lỗ để cho 

nước nóng tiếp xúc với phía trong cây măng. Cho măng vào trong nồi, luộc sôi 30 phút 

cho mềm, không luộc chín măng dễ bị thiu thối, rồi vớt măng ra để ráo nước. Nếu là 

măng củ, thái miếng, thì xếp lên tấm phên, phơi ngoài nắng; nếu là măng đã lên cây thì 

dùng dao cứa dọc nhiều đường theo thân cây măng, rồi mở cây măng ra như một tấm lá, 

sau đó xếp lên tấm phên mang phơi ngoài nắng đến khi măng có màu vàng tươi, thật 

khô mới đem cất giữ. Khi cần ăn măng khô, đem luộc hai lần nước cho đến khi măng 

mềm, giòn, hết vị he, vị đắng, sau đó tiếp chế thành các món: Măng khô hầm xương; 

canh măng; măng xào, v.v. 

Măng ép (nó con): Măng đem thái mỏng, nhồi chặt vào trong ống tre; đóng các 

cọc to gần bằng đường kính miệng ống tre; úp miệng các ống đã đầy măng vào đầu cọc 

tre, dùng hòn đá nặng đè lên các đáy ống tre và giữ nguyên như vậy một thời gian, măng 

tươi sẽ róc hết nước và chuyển vị sang vừa chua, vừa ngọt, có thể để dành được vài 

tháng. Khi ăn, có thể rửa qua để ăn trực tiếp, hoặc đem xào, nấu.  
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Măng ngâm tro (nó pửng): Măng ngâm tro có thể ăn được sau khi ngâm 2-3 ngày, 

nếu để lâu thì phải thay nước thường xuyên. Nguyên liệu: Các loại măng đều được. Chế 

biến: Măng thái thành từng miếng dài, ngâm nước 2-3 ngày để giảm vị đắng và độc tố. 

Vớt măng ra trộn với tro bếp để tro hút hết vị chua và vị he, rửa sạch cho hết tro, đem 

đồ chín, rồi trộn với các loại rau thơm, gia vị làm món măng trộn; hoặc đem nấu canh 

với một ít bột gạo nếp ngâm giã nhuyễn, cho thêm lá sả, lá gừng cuốn vào nồi canh, nếu 

có điều kiện thì cho xương sườn, thịt lợn vào nấu cùng ăn rất mềm và ngọt. 

Măng ngâm nước suối (nó che ta): Đây là cách chế biến đơn giản người Thái 

thường làm nhất. Nguyên liệu: Măng tươi. Chế biến: Măng tươi cho vào bao tải, hoặc 

sọt, ngâm ở dòng suối chảy, sau một ngày một đêm thì đem về luộc chín, măng sẽ mềm 

ra, giảm bớt chất he, có thể chấm chéo ăn trực tiếp, hoặc thái ra làm món măng trộn. 

Các loại thịt ủ lên men: Để có các món thịt dự trữ ăn dài ngày, người Thái có kinh 

nghiệm lâu đời trong việc chọn lựa thịt và chế biến thịt thành món mặn và món chua. 

Ngày nay, do không còn săn bắt thú rừng lớn, đồng thời thị trường luôn có sẵn thịt tươi, 

nên người Thái ít làm các món thịt dự trữ, có chăng chỉ làm khi có lễ cúng, hoặc chế 

biến để nộp trong lễ cưới cho nhà gái theo phong tục (trong lễ cưới của người Thái, vào 

ngày thành hôn, nhà trai phải mang cống nộp cho nhà gái một số ống thịt ủ mặn và thịt 

ủ chua; phong tục bắt buộc nếu nhà gái là họ Lò lớn (Lò Luông) thì nhà trai phải mang 

sang 12 ống thịt ủ chua và ủ mặn để nhà gái cống thờ tổ tiên và biếu các bậc cha chú 

của cô dâu, trường hợp nhà gái là họ khác (bình thường) thì mang 8 ống thịt ủ chua và 

ủ mặn; vì thế người ta phải chuẩn bị món thịt ủ chua và ủ mặn trước ngày cưới hàng 

tháng, nay đến sát ngày cưới, nhà trai mới cắt thịt con vật bỏ vào ống “giả” làm thịt ủ 

chua và ủ mặn để mang sang nhà gái. 

Món thịt mặn (nhứa mẳm): Thịt mặn thường do đàn ông chế biến. Trong các lễ 

cúng lớn của người Thái bắt buộc phải có món thịt mắm, vì quan niệm linh hồn cũng 

thích ăn các món ăn ngon, món ăn quý, chế biến công phu. Khách đến thăm nhà nếu có 

món thịt mặn thì giá trị mâm cơm sẽ nâng cao hơn, càng tỏ rõ sự mến khách của gia chủ. 

Nguyên liệu: Thịt gia súc (trâu, bò, lợn); không sử dụng thịt gia cầm, chó, dê, cầy, cáo, 

v.v. vì thịt có quá nhiều chất đạm, nhiều chất tanh, thịt dễ bị thối; gia vị có ớt, muối, 

mák khén, hạt dổi, củ tỏi, lá sả; rượu trắng nặng độ. Chế biến: Chọn thịt nạc ngon của 

con vật, thái từng miếng mỏng, to bản, lưu ý thái ngang thớ thịt; ớt khô, mak khén khô 

giã thành bột mịn; tỏi củ giã nhuyễn. Trộn thịt với gia vị thật mặn và cay, cho thêm một 

chút rượu trắng, bóp cho thật đều, rồi bỏ vào trong ống nứa hoặc hũ sành, đậy kín bằng 

4-5 lớp lá cây ngái (bàư đứa póng) khô để côn trùng không vào được bên trong, ủ trong 

3 ngày, rồi vớt thịt ra để róc hết nước; lấy củ sả băm nhỏ, rang chín giòn và thơm, giã 

mịn, hòa vào nước thịt rồi trộn đều với thịt, cho tiếp vào ống nứa hoặc hũ sành, đậy kín 

bằng lá dong hoặc lá ngái, tiếp tục ủ yếm khí trong 2 tháng thịt sẽ lên men, chín trong 

gia vị, không còn chất tanh của thịt, có thể để được cả năm không hỏng. Khi ăn, có thể 

ăn trực tiếp với rau sống (một số lá có vị chua, vị chát như lá sung, lá vả, v.v. hoặc quả 

cà để làm giảm độ cay, mặn của mắm, đồng thời có tác dụng chống đau bụng, tiêu chảy 
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khi ăn các món mắm sống), hoặc nướng lên ăn rất thơm, hoặc chưng làm đồ chấm rau, 

măng đều thơm ngon, đậm đà.  

Món thịt ủ chua (nhứa sổm): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen, thường 

do đàn ông chế biến. Trong các lễ cúng lớn, món thịt ủ chua bắt buộc phải có để làm đồ 

dâng cúng, bởi người Thái quan niệm đây là món ăn cổ xưa và linh hồn tổ tiên chắc 

chắn cũng thích. Khi có khách tới thăm nhà hoặc có việc vui mà có món thịt ủ chua đãi 

khách thì sẽ được nhiều người ca ngợi. Nguyên liệu: Thịt gia súc (trâu, bò, lợn, v.v.); 

bột gạo nếp; gia vị có ớt, muối, hạt dổi, củ tỏi, củ riềng. Chế biến: Chọn thịt nạc ngon 

của con vật, thái thành miếng to bản, mỏng, ngang thớ thịt; gia vị giã nhỏ lưu ý cho 

nhiều ớt bột, muối. Trộn, bóp thịt sống với bột nếp rang vàng và các gia vị cho thật đều, 

rồi bỏ vào trong ống nứa hoặc hũ sành, đậy kín bằng lá ngái, sau 10 ngày trở đi thịt sẽ 

chuyển sang vị chua, có thể sử dụng được; tuy nhiên nếu để càng lâu thịt ủ chua sẽ càng 

thơm ngon, các miếng thịt có màu trong suốt, ăn có vị chua và cay. Món này có thể ăn 

sống trực tiếp, ăn kèm với rau sống (một số lá có vị chua, vị chát như lá sung, lá vả, v.v. 

hoặc quả cà để làm giảm độ cay, mặn của mắm, đồng thời có tác dụng chống đau bụng, 

tiêu chảy khi ăn các món mắm sống) hoặc chưng, nướng chín lên ăn với xôi.  

Món da ủ chua (nằng sổm): Người Thái thường chế biến món da các thú lớn thành 

da ủ chua để dùng trong thời gian dài. Nguyên liệu: Chọn da của con trâu hoặc lợn rừng 

già (mù long tọ) để ủ chua vì da chúng ít mỡ, khi ủ chua sẽ rất giòn và ngon; da các con 

vật khác không dùng ủ chua được; gạo nếp rang vàng giã nhỏ; gia vị có ớt, muối, hạt 

dổi, củ tỏi, củ riềng rang giã nhỏ. Chế biến: Cắt lấy chỗ da dày nhất của con vật, đốt 

cháy hết lông, cạo rửa sạch, rồi đem luộc cho chín vừa, không luộc chín kỹ vì sẽ mất độ 

giòn. Thái da thành từng miếng mảnh, dài độ nửa ngón tay người lớn, rửa sạch, đem 

trộn với các phụ gia như làm món thịt ủ chua, cho vào lọ ủ kín 10 ngày là được, nhưng 

để càng lâu càng thơm ngon. Khi ăn, gắp ra ăn trực tiếp, hoặc ăn kèm các loại rau sống. 

Món thịt nồng (nhứa lek): Trước đây, người Thái đi bẫy thú trong rừng, có trường 

hợp thú lớn bị mắc bẫy nhưng sau 2-3 ngày mới phát hiện được, lúc đó thịt đã có mùi 

ươn, họ không bỏ đi mà làm món thịt nồng. Món này còn được làm từ những động vật 

nhai lại (trâu, bò bị ngã chết trong rừng); không dùng thịt cầy, cáo, chó vì thịt có mùi 

hôi và nhiều mỡ. Thịt đem thái thành miếng nhỏ vừa miệng, bỏ vào trong lọ hoặc ống 

đậy kín để qua 2 ngày 1 đêm cho thịt có mùi ươn ươn. Vớt thịt ra để riêng, đem phần 

nước trong lọ, ống chưng chín, để nguội rồi đổ lại vào thịt, trộn ớt bột cho cay, muối 

cho mặn, mắc khén, củ tỏi giã nhuyễn, một ít bột cám mịn rang vàng (hăm ón) để kiềm 

chế mùi ươn của thịt, không cho ươn hơn. Bóp, trộn đều thịt và các phụ gia, cho vào ống 

tre hoặc lọ đậy kín tránh để côn trùng vào, sau 10 ngày thì ăn được. Khi ăn, phải chưng 

thịt nồng cho chín, ăn kèm với các loại rau sống, hoặc đem chế biến thành món chéo 

chấm rau, măng ăn rất ngon; ăn với cơm, xôi đều phù hợp. Trường hợp thịt đã ươn sẵn, 

người Thái chỉ việc trộn thịt với các gia vị và cho vào ống tre, đậy chặt là được.  

Khi đánh bắt được nhiều cá, người Thái thường chế biến thành thức ăn để dành, 

dự trữ ăn lâu ngày. Cá được chế biến theo phương pháp ủ lên men, bằng hai cách: Ủ 
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mặn (pà mẳm) và ủ chua (pà sổm), giống như cách chế biến món thịt ủ lên men. Cá ủ 

mặn (pà mẳm) và ủ chua (pà sổm) là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số dân 

tộc khác, đàn ông hay phụ nữ đều chế biến được. 

Cá ủ mặn (pà mẳm): Cá bất cứ loại nào, to hay nhỏ đều được; gia vị có muối, ớt, 

mák khén, hạt dổi, tỏi củ, lá sả; rượu trắng. Chế biến: Cá đem mổ, nếu cá nhỏ thì bỏ 

lòng, đầu, chỉ lấy phần thân cá, đem rửa sạch, để cho ráo nước; nếu cá to thì cạo hết vẩy, 

mổ, bỏ lòng, bỏ da (vì da rất dai), chỉ lấy thịt nạc giống như làm gỏi, thái thành từng 

miếng vừa ăn; trộn với muối thật mặn rồi bỏ vào trong lọ kín để qua 3 ngày thì vớt cá ra 

để riêng, chắt lấy nước đọng trong lọ đem chưng chín, sau đó hoà lại với số cá vừa vớt 

ra. Trộn ớt thật cay, thêm muối cho mặn, lá sả đem rang giòn, giã mịn, tỏi đập dập, chắt 

thêm một chút rượu nặng độ, bóp thật nhuyễn cá và các loại gia vị, rồi bỏ vào trong lọ 

hoặc ống tre, đậy kín miệng bằng bốn lớp lá cây ngái (bàư đứa). Sau 2-3 tháng cá sẽ 

ngấu, chín trong gia vị, có thể ăn kèm với rau sống để giảm độ cay và vị mặn của cá, 

hoặc chưng món cá mặn lên làm thành bát chéo chấm các loại rau, măng, hoặc cặp từng 

con cá mặn nướng lên để ăn với cơm, xôi. 

Cá ủ chua (pà sổm): Nguyên liệu là cá to trên 2kg, không lấy các loại cá nhỏ; cá 

đem làm sạch, sơ chế như làm món cá ủ mặn. Sau đó, trộn cá với các loại gia vị giống 

như làm món thịt ủ chua.  

Món cá nồng (pà lek): Trường hợp đánh bắt được quá nhiều cá, chế biến không 

kịp, sau 2-3 ngày cá bị ươn, nên người Thái phải làm món cá nồng, nhưng cũng có ý 

kiến cho rằng làm món cá nồng để tạo mùi vị khác biệt, giúp ăn ngon miệng hơn. Dù 

sao đi nữa thì món cá nồng vẫn là món ăn ngon, không chỉ người Thái mà còn cả người 

Lào, người Khơ Mú cũng rất ưa thích. Nguyên liệu: Chọn cá to, tươi, loại cá da trơn có 

ít xương dăm, độ béo cao càng tốt, hạn chế sử dụng cá nhỏ vì có nhiều xương dăm; gia 

vị có bột ớt cay, muối mặn, mák khén, củ tỏi giã nhuyễn; phụ gia có bột cám mịn rang 

vàng. Chế biến: Cá tươi đem làm sạch vẩy, mổ bỏ lòng, bóc mang bỏ đi, rửa sạch, cho 

vào hũ đậy kín để qua 2 ngày 1 đêm (vào mùa nóng chỉ cần 1 ngày 1 đêm) cá sẽ có mùi 

ươn ươn. Đem cá ướp, bóp với các loại gia vị và phụ gia, sau đó bỏ vào hũ, đậy kín bằng 

bốn lớp lá cây ngái (bàư đứa). Sau 10 ngày, có thể bỏ cá ra ăn, nhưng không ăn sống 

được mà phải chưng lên cho chín. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là các miếng cá sau khi 

chưng chín có màu đỏ tươi, mùi cá thơm nồng đặc trưng. Món cá nồng được chế biến 

thành món chéo (chéo pà lek) dùng chấm các loại rau, măng, hoặc cơm, xôi đều ngon. 

Cá ươn cũng làm món cá nồng được, nhưng thành phẩm sẽ không ngon bằng cá tươi. 

Món lòng cá ủ (sảy pà bòng): Người Thái quan niệm “lòng cá vẫn ngon hơn lá 

rau” nên khi đánh bắt được nhiều cá suối, người ta lấy lòng cá đem ủ dấm với muối, ớt 

để dành ăn dần. Từ món lòng cá ủ, người ta chế thành nước chấm để chấm rau, măng. 

Các món sấy trên bếp lửa (dảng): Sấy thịt, cá trên bếp lửa là phương pháp chế 

biến phổ thông nhất của người Thái để có thịt, cá ăn dần trong thời gian dài, mà chất 

lượng thịt, cá vẫn giữ nguyên, mùi vị lại thơm hơn. Sấy trên bếp lửa tiết kiệm được 

lượng muối hơn so với các món ủ chua, ủ mặn (trước đây muối rất khan hiếm). Món 
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thịt, cá sấy khô làm giảm lượng mỡ có trong thịt, cá, tiêu diệt bớt các vi khuẩn có hại, 

tăng thêm mùi vị thơm ngon, kích thích tiêu hoá, phù hợp trong chăm sóc người ốm đau 

và sản phụ. Đặc biệt, trong các lễ cúng và đám cưới của người Thái, cá sấy khô (pà 

dảng) là thứ không thể thiếu. Theo tập quán dân tộc, vào ngày lễ thành hôn, nếu nhà gái 

thuộc họ Lò lớn (Lò Luông) thì nhà trai phải mang sang cống nộp 12 rọ cá sấy, còn nếu 

là họ khác chỉ phải mang sang 8 rọ, mỗi rọ có 2 con cá sấy khô (nếu cá nhỏ thì 4 con), 

để nhà gái dâng cúng lên tổ tiên của họ. 

Phương pháp sấy khô có rất nhiều ưu điểm, bất kể loại thịt, cá nào cũng có thể 

đem sấy khô; đối với cá con nhiều xương chế biến ướt rất khó ăn nhưng sấy khô thì 

xương rất giòn, dễ ăn, không sợ hóc. Cách sấy khô cá nhỏ: Mổ cá đằng lưng, bỏ lòng, 

rửa sạch, ướp một ít muối (chỉ ít muối), banh hai nửa con cá ra và dùng một que nhọn 

(hịu) xâu phía đầu phía đuôi lại cho gần hết chiều dài của que, để không cho cá gấp vào 

(cá sẽ không khô được), sau đó gác que lên bếp lửa, lưu ý để hơi cao, tránh ngọn lửa táp 

vào xâu cá. Đối với các loại cá to và thịt lợn, người ta cắt thành miếng khi sấy trên bếp 

lửa thịt sẽ săn lại, có màu đỏ nâu; khi thịt, cá đã khô, đem đồ cho chín rồi sấy lại cho 

bay hết hơi nước. Khi ăn chỉ việc nướng qua hoặc vùi trong tro bếp nóng cho thơm. Các 

loại thịt, cá đã ươn có mùi khó chịu, sau khi sấy sẽ bay hết mùi ươn, nhưng phải ướp 

thêm muối và ớt để kìm hãm sự thối rữa của thịt, cá. Công cụ sấy là một tấm phên bằng 

tre, lót lên mặt tấm phên một lớp lá chuối rồi xếp thịt, cá lên trên lá để sấy. Thịt, cá sấy 

khô có thể dùng để nấu món canh người Thái gọi là “cành un”: Đem thịt, cá sấy cắt 

thành từng miếng vừa ăn cho chung vào nồi cùng với các loại rau (ngọn non cây ngái, 

ngọn rau bí đỏ, quả bí đỏ non, quả cà giòn), rau thơm và gia vị (húng chó, thì là, lá gừng 

non, củ sả, ớt quả, mák khén, muối), nấu nhừ được món canh có mùi thơm thơm, nồng 

nồng rất hấp dẫn. Ngoài thịt, cá, người Thái còn dùng lòng non (còn dưỡng chấp) các 

động vật nhai lại đem sấy khô trên bếp lửa thành món “pịa dảng”. Nếu cắt ra một ít “pịa 

dảng” đem nướng hoặc chưng lên làm món chéo pịa dữ trữ, thì rất thơm, lại có vị đăng 

đắng, bùi bùi, rất hợp khẩu vị của người cao tuổi. 

Món thịt gia súc sấy khô (nhứa dảng): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái 

để làm thức ăn dự trữ, cũng là đồ dâng cúng không thể thiếu trong các dịp tết, lễ cúng 

cơm mới. Nguyên liệu: Thịt nạc của gia súc (trâu, hoặc lợn, hoặc bò); gia vị có ớt, mák 

khén, hạt dổi, tỏi củ, củ gừng, muối, mì chính. Chế biến: Cắt thịt thành từng miếng hình 

khối, to cỡ ba ngón tay người lớn, dài 20cm, ướp thịt với gia vị 15-20 phút để thịt ngấm 

đều. Xếp các miếng thịt đã tẩm ướp lên một cái phên đan, đem sấy trên bếp lửa cho thịt 

khô dần; lưu ý để lửa cho vừa, nếu lửa to quá thịt sẽ bị chín như thịt nướng ăn không 

ngon, còn lửa nhỏ quá sẽ không khô bên trong miếng thịt. Khi thịt đã đủ độ khô, đem 

bỏ vào trong chõ đồ 60 phút cho chín hẳn và dậy mùi, sau đó sấy lại một lần nữa cho 

thịt khô hẳn, rồi gói bằng lá dong khô, bảo quản trên gác bếp. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn 

là các miếng thịt sấy khô có màu hổ phách, bóng, có mùi thơm đặc trưng. Khi ăn, người 

ta đặt miếng thịt sấy trên tro nóng cho mềm, bỏ lên thớt dùng sống dao đập nhẹ cho dập 

miếng thịt, rồi xé thịt theo thớ thành từng sợi mảnh, bày lên đĩa, chấm với chéo ớt bột, 

mák khén, hạt dổi, muối, mì chính giã nhuyễn.  
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Món da trâu sấy khô (nằng quai dảng): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái, 

đàn ông hoặc phụ nữ đều chế biến được. Nguyên liệu: Da trâu tươi; gia vị có ớt, muối. 

Chế biến: Da trâu tươi đem cắt ra thành từng miếng, để nguyên lông, rửa sạch, sát muối, 

rồi đặt lên tấm phên, sấy khô trên bếp lửa, sau đó bảo quản trên gác bếp. Khi muốn ăn, 

mang các miếng da trâu đó xuống thui trên lửa cho cháy hết phần lông, thui cả hai mặt 

da cho cháy sém đen rồi cạo sạch than đen. Nếu ăn trực tiếp thì dùng sống dao đập nhẹ 

nhiều lần cho miếng da mềm ra, rồi xé thành các miếng nhỏ chấm chéo ớt bột, ăn khi 

còn nóng, để nguội sẽ bị dai. Nếu tiếp chế món da trâu sấy khô, thì sau khi thui hai mặt 

da, cạo, rửa sạch, người Thái dùng da trâu để nấu món canh bon da trâu. 

Món thịt chó sấy khô (nhứa mà dảng): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái 

đen, khi mổ thịt những con chó to, ăn trong ngày không hết, người Thái thường sấy khô 

để ăn dần. Nguyên liệu: Chọn thịt đùi chó còn dính cả phần da; gia vị có muối, ớt, củ 

riềng, củ sả, mák khén, hạt dổi. Chế biến: Thịt đùi chó được cắt thành từng miếng hình 

khối, ướp với gia vị đã giã nhuyễn 15 phút cho thịt ngấm đều, sau đó xiên thịt bằng que 

tre vót nhọn, hoặc xếp thịt lên tấm phên rồi sấy khô trên bếp lửa 10 giờ thịt sẽ khô lại, 

tiếp tục bỏ thịt vào trong chõ, đồ khoảng một giờ cho thịt chín và thơm, sau đó tiếp tục 

sấy thịt 2-3 giờ nữa cho thịt khô hẳn mới đem cất giữ, dùng dần. Khi ăn, mang thịt nướng 

trên than hoa, hoặc tiếp chế làm món xào, món canh với nguyên liệu khác. Thịt thỏ và 

thịt chuột bạch cũng được người Thái sấy khô, sau đó mới tiếp chế làm món khác, hoặc 

cất giữ để ăn dần, bởi vì khi đã sấy khô, thịt thỏ và thịt chuột bạch sẽ rắn hơn so với thịt 

tươi, lại có mùi thơm đặc trưng, chứ không có mùi tanh như thịt tươi.  

Món thịt gà, thịt vịt sấy khô (nhứa cáy, nhứa pết dảng): Đây là món ăn từ xa xưa 

của người Thái và một số DTTS khác, thường dành riêng cho sản phụ, người ốm, hoặc 

dự trữ. Nguyên liệu: Gà (hoặc vịt); gia vị có muối, ớt, mák khén, hạt dổi, mì chính, lá 

chanh thái chỉ. Chế biến: Thịt gà (hoặc vịt) làm sạch, khử mùi bằng cách xát muối và 

gừng lên da, rửa lại, chọn lấy thịt đùi, thịt ức, thái thành miếng nhỏ, mỏng vừa phải, ướp 

với các gia vị 15 phút, sau đó xiên các miếng thịt vào que nhọn, hoặc xếp lên tấm phên, 

sấy khô trên bếp lửa 5-6 giờ, rồi tiếp tục cho vào chõ đồ cho chín thơm. Tiếp tục sấy 

thêm một lần nữa cho thịt khô hẳn, rồi bảo quản trên gác bếp. Khi ăn, mang thịt sấy chế 

biến làm món xào, hoặc vùi tro nóng một lúc để ăn trực tiếp. 

Món thịt chim, sóc, chuột sấy khô (nhứa nộc, họk, nù dảng): Đây là món ăn từ xa 

xưa của người Thái và một số DTTS khác. Nguyên liệu: Chim, hoặc sóc, hoặc chuột 

rừng; gia vị có muối, ớt, mák khén, hạt dổi, củ sả, củ riềng. Chế biến: Chim, thú nhỏ 

được làm lông, mổ bỏ lòng, làm sạch, để cả con, ướp gia vị, rồi xâu vào que nhọn, sấy 

trên bếp lửa 5-6 giờ. Sau đó, cho vào trong chõ gỗ đồ lên khoảng 30 phút cho thịt chín 

và thơm, rồi bỏ ra sấy tiếp cho thịt khô hẳn. Bảo quản các xâu thịt trên gác bếp cao, để 

thịt không bị ẩm mốc. Khi ăn đem nướng trên than non, ăn trực tiếp, hoặc tiếp chế thành 

món xào, món nấu với nguyên liệu rau, măng. 

Món cá sấy khô (pà dảng): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái và một số 

DTTS khác, đàn ông hay phụ nữ đều chế biến được, thường chế biến khi đánh bắt được 
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nhiều cá, để ăn dần, hoặc để đổi khẩu vị. Nguyên liệu: Cá to, cá nhỏ đều được; gia vị có 

ớt, mák khén, hạt dổi, củ tỏi, củ gừng, muối, mì chính. Chế biến: Cá nhỏ được mổ đằng 

lưng, bỏ lòng, làm sạch; cá to cũng mổ, bỏ lòng, nhưng cắt dọc thân cá ra làm hai miếng, 

cá to hơn nữa thì cắt thành khúc dài cỡ gang tay. Ướp cá với các gia vị 15-20 phút cho 

cá ngấm đều gia vị, sau đó xếp cá lên tấm phên, sấy khô trên bếp lửa, lưu ý để lửa vừa 

phải cho cá khô dần trong một ngày đêm, nếu lửa to quá cá sẽ bị chín như cá nướng trên 

bếp, còn lửa nhỏ quá cá sẽ bị ươn. Khi cá đã đủ độ khô, bỏ cá vào trong chõ đồ khoảng 

một giờ cho cá chín bằng hơi nóng, sau đó tiếp tục sấy thêm một lần nữa cho cá khô hẳn 

rồi mới đem cất giữ, bảo quản. Thành phẩm đạt tiêu chuẩn là các miếng cá khô đều, màu 

cánh gián, có mùi thơm đặc trưng. Khi ăn, mang ra nướng qua trên than hoa, hoặc chấm 

với chéo muối ớt, hoặc ăn kèm với dưa cải. 

Lươn sấy khô (diến dảng): Khi đánh bắt được nhiều lươn, ăn trong ngày không 

hết, người Thái thường sấy khô trên bếp lửa để dự trữ ăn trong nhiều ngày. Phương pháp 

chế biến và gia vị phối trộn cũng tương tự như làm món cá sấy khô. 

Món nhái sấy khô (khiết dảng): Đây là món ăn từ xa xưa của người Thái đen, phụ 

nữ hay đàn ông đều chế biến được; thường vào mùa mưa, đi bắt được nhiều nhái, họ 

đem sấy khô để dự trữ ăn dần. Nguyên liệu: Nhái tươi sống; gia vị có muối, gừng tươi, 

tỏi, ớt, chanh quả, mák khén, hạt dổi. Chế biến: Nhái được mổ bụng, bỏ lòng, cắt bỏ 

phần chân (có người cắt bỏ cả phần đầu), rửa sạch bằng nước có pha cốt chanh, muối và 

gừng tươi để khử mùi tanh, sau đó ướp thịt nhái với các gia vị trong 15 phút cho ngấm 

đều, đem nhái xếp lên tấm phên đan, hoặc xâu lại bằng que tre vót tròn, sấy trên bếp 

than hoa 6-8 giờ rồi gỡ ra khỏi phên, cho nhái vào đồ tiếp một giờ cho nhái chín thơm. 

Sau đó, tiếp tục sấy lần hai cho nhái khô hẳn, mới đem gói lại bằng lá chuối khô, cất 

giữ, bảo quản trên gác bếp. Khi ăn, người ta mang nhái khô xuống nướng lại trên than 

hoa rồi chấm chéo muối, ớt ăn trực tiếp. 

Gia vị và đồ chấm 

Gia vị là các loại chất có chứa tinh dầu tạo mùi thơm hoặc các hợp chất hóa học 

để cho vào món ăn. Sự kết hợp của các gia vị trong một món ăn có thể kích thích vị giác, 

khứu giác và thị giác người ăn. Các loại gia vị khi kết hợp với nhau không những mang 

lại mùi vị, hương sắc cho món ăn mà còn ẩn chứa những tác dụng dược học vô cùng tốt 

cho sức khỏe của người ăn. Một số loại gia vị tác dụng rất tốt với hệ tiêu hóa, điều hòa 

đường huyết, giảm stress, cải thiện trí nhớ, v.v. Chính vì thế, việc sử dụng các loại gia 

vị thích hợp cho món ăn luôn phản ánh sự khéo léo, sự tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực 

của người chế biến. Các loại gia vị trong ẩm thực không những là thành phần quan trọng 

để tạo nên những món ăn thơm ngon, đầy đủ mùi vị, hương sắc mà còn mang đậm nét 

đặc trưng văn hóa của một quốc gia, dân tộc. Dựa vào nguồn gốc, gia vị ở Việt Nam có 

thể chia thành 4 loại gồm: Gia vị có nguồn gốc thực vật, gia vị có nguồn gốc động vật, 

gia vị lên men vi sinh và gia vị có nguồn gốc vô cơ.  

Gia vị có nguồn gốc thực vật được sử dụng rất phong phú và đa dạng như: Các 

loại lá tạo mùi thơm (hành, răm, húng quế,  tỏi tây, kinh giới, mùi, lá dứa, v.v.); các loại 
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quả (ớt, khế, me, sấu, v.v.; các loại hạt (hạt tiêu, hạt ngò, hạt dổi, mắc khén, v.v.); các 

loại củ (gừng, tỏi, riềng, hành, nghệ, v.v.); các loại thực vật khác (mộc nhĩ, v.v.); các 

loại gia vị đã được chế biến, phối trộn các nguyên liệu lại với nhau (tương ớt, thính, v.v.); 

các loại thảo mộc, thuốc dùng trong đông y (quế, thảo quả, sa nhân, bột dành dành, v.v.). 

Các loại gia vị có nguồn gốc động vật cũng phong phú không kém, đầu tiên phải 

kể đế: Các loại mắm (làm từ cá, tôm, cua, tép v.v.) gồm mắm tôm, mắm tép, mắm tôm 

chua, mắm cua đồng, v.v.; các loại gia vị có chứa tinh dầu (tinh dầu, túi mật của một số 

động vật, mỡ lợn); các loại sữa và các chế phẩm từ sữa (bò, cừu, dê, v.v.), v.v. Một số 

loại gia vị lên men vi sinh tiêu biểu như: Rượu nếp, bỗng rượu, v.v. Gia vị có nguồn gốc 

vô cơ có thể kể đến: Acid citric (tạo vị chua, thay cho chanh), mì chính, muối, bột canh, 

v.v. Người Thái không có từ gọi chung gia vị, mà gọi trực tiếp tên từng loại gia vị. Trong 

ẩm thực truyền thống của người Thái cũng không sử dụng hết các loại gia vị như đã nêu 

trên. Dưới đây là một số loại gia vị truyền thống thường dùng cho đến nay của dân tộc 

Thái ở tỉnh Điện Biên. 

Quả ớt (mák ướt): Loài thực vật của ớt là Capsicum, từ tiếng Hy Lạp nghĩa là 

'cắn'. Capsicum còn là một thành viên của họ cà (Solanaceae) rộng hơn, do đó ớt có 

quan hệ gần gũi với các thành phần cùng họ của mình là cà chua, khoai tây, thuốc lá và 

cây cà. Ớt được trồng khắp nơi trên thế giới, gồm 2 loại ớt chính là ớt ngọt (ớt không 

cay) và ớt cay, với hàng chục giống khác nhau. Ớt dùng làm gia vị, thực phẩm vì chứa 

vitamin A, vitamin C nhiều gấp 5-10 lần so với cà chua và cà rốt. Ớt không chỉ là một 

loại gia vị còn có công dụng trong chữa bệnh. Capsaicin (C9H14O2) là chất tạo ra vị 

cay khi ăn ớt, nó hòa tan trong cồn và mỡ, không hòa tan trong nước, vì thế nếu ăn bị 

cay quá, dùng nước chỉ giảm được phần nào độ cay. Capsaicin có tác dụng kiểm soát 

cân nặng, giúp giảm cảm giác thèm ăn và tăng cường đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể; nó 

có thể chống lại ung thư phổi, gan và tuyến tiền liệt. Ớt cải thiện hệ tiêu hóa, giảm 

cân, giảm đau, ngăn ngừa tai biến tim mạch, tăng sức đề kháng; đối với cảm cúm, cảm 

lạnh và những bệnh đường hô hấp thì ớt và các thức ăn cay là “thuốc ngừa” hiệu quả.  

Cây ớt được người Thái trồng ở vườn nhà, trồng trên nương, chủ yếu có các giống 

như ớt chỉ thiên, ớt xiêm, ớt thóc, v.v. Quả ớt (mák ướt) được sử dụng từ khi còn xanh 

cho đến khi chín đỏ, dưới dạng ớt tươi, ớt phơi khô, ớt ngâm muối, tham gia vào rất 

nhiều món ăn như: Món xào, món súp, v.v. Tùy theo từng món, ớt sẽ được đem chế biến 

cho phù hợp như: Ớt tươi thái bỏ vào các món ăn; ớt tươi nướng chín thơm để giã làm 

thức chấm; ớt tươi ngâm muối, tỏi để làm thức chấm; ớt khô lưu giữ trên gác bếp, trước 

khi sử dụng đem nướng lên cho khô giòn, giã thành bột mịn, rồi nêm vào các món, có 

mùi thơm hơn hẳn ớt tươi. Hầu hết các món ăn của người Thái chế biến từ nguyên liệu 

thịt, cá, rau, măng, rêu, nấm, côn trùng đều được nêm ớt, liều lượng ít hay nhiều tùy 

thuộc vào thói quen, sở thích của từng người, từng gia đình. 

Mắc khén (mák khén): Trong bếp ăn của người Thái không thể thiếu loại gia vị 

mắc khén, nó vừa thơm, lại vừa cay nồng và là linh hồn của ẩm thực Tây Bắc. Quả mắc 

khén tươi sẽ cho hương thơm đậm đà hơn nhưng không bảo quản được lâu nên người 
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dân bẻ về thường đem treo lên gác bếp cho khô để dùng cả năm. Hạt mắc khén được 

rang chín dậy mùi thơm rồi xay, giã nhuyễn để tẩm ướp các món ăn. Các món thường 

dùng thứ gia vị này là: Nộm cá (hay gỏi cá), nộm thịt, thịt trâu hun khói (thịt treo gác 

bếp), cá suối nướng (pa pỉnh tộp), đồ chấm (chẳm chéo) hoặc lẩu. Ăn mắc khén có vị 

cay nhẹ, hơi tê đầu lưỡi, ăn nóng rất hợp với mùa đông để xua tan đi cái lạnh cắt da cắt 

thịt ở vùng núi. Để mắc khén giữ được màu sắc và hương vị, nên rang bằng chảo và đảo 

bằng tay để kiểm soát được độ giòn của hạt. Rang xong, nên để cho nguội hẳn trong 45 

phút rồi mới đem giã hoặc xay nhỏ, như thế bột mới không bị dính và bột xay ra mới 

mịn. Xay xong, bảo quản ngay để giữ hương vị và độ giòn của mắc khén.  

Người Thái sử dụng hạt mắc khén trong hầu hết các món ăn, nhất là món nướng. 

Người Thái sử dụng mắc khén từ khi hạt còn xanh cho đến khi hạt già, mắc khén xanh 

được giã nhuyễn, hoặc đập dập trên thớt trước khi bỏ vào các món ăn; mắc khén già 

đem phơi khô, hoặc sấy khô, rang khô, rồi lưu giữ trên gác bếp. Mắc khén kị các món 

ăn có vị chua, nhất là nước măng chua, vì thế món ăn dùng nước măng chua thì không 

cho mắc khén. Các món nướng, gói lá vùi tro, gói lá đồ, nấu canh không có vị chua, món 

lạp chín, lạp thịt tươi sống, món thịt mắm, cá mắm, rau măng đồ trộn, xào, đồ chấm thịt, 

rau, măng, nhất thiết phải nêm mắc khén. 

Hạt dổi (mák hăm): Đây là một gia vị không thể thiếu trong ẩm thực của người 

Thái, khi chế biến các món thịt nướng, hay gia vị chấm các món luộc, đặc biệt là các 

món thịt khô như thịt trâu gác bếp, lợn gác bếp hay lạp sườn, v.v. đều phải có hạt dổi, 

mắc khén mới dậy lên được cái hương vị đặc biệt của món ăn Tây Bắc. Hạt dổi nhặt ở 

trong rừng khi quả chín rụng (không sử dụng khi quả còn xanh non), mang về phơi khô, 

cất trên gác bếp để dùng dần. Trước khi sử dụng làm gia vị, hạt dổi phải đem nướng mới 

tạo được vị thơm, ngon nhất của nó, rồi giã thành bột mịn, nêm vào các món. Hạt dổi 

được cho vào hầu hết các món ăn, vì đặc tính của nó chỉ làm tăng mùi thơm, không phản 

lại mùi vị của nguyên liệu khác. Ngoài làm gia vị, hạt dổi còn là một vị thuốc quý trong 

điều trị các bệnh về tiêu hoá, xương cốt, nó có tính ôn, không nóng và có hương thơm 

đặc trưng nên giúp cơ thể cải thiện hệ tim mạch, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động trơn 

tru, nhịp nhàng, chẳng hạn khi ăn kèm hạt dổi với các đồ lạnh như tiết canh, ốc, trứng 

vịt lộn sẽ kích thích tiêu hoá và hạn chế tiêu chảy; nếu bị thoái hoá khớp, thoát vị đĩa 

đệm và gai cột sống thì nên uống rượu ngâm hạt dổi. Người Thái ở các tỉnh Tây Bắc 

thường lấy hạt dổi rừng làm gia vị cho các món chấm cùng thịt lợn nướng, thịt lợn luộc, 

thịt vịt, gà nướng, lòng lợn xe điếu hoặc làm gia vị tẩm ướp. Nếu ăn món tiết canh lợn 

mán thì không thể thiếu một ít hạt dổi rắc trên bát tiết canh, không chỉ làm món ăn thêm 

thơm ngon đậm đà một cách tinh tế mà còn để tránh bị đau bụng, đi ngoài. 

Nước măng chua (nặm sổm nó): Đây là một gia vị thường dùng trong ẩm thực 

người Thái. Nguyên liệu: Măng tre. Chế biến: Măng tre hái về, sơ chế để loại bớt chất 

độc bằng cách rửa qua nước sạch hai ba lần, sau đó đem ngâm trong vại nước từ 10 ngày 

trở đi sẽ chuyển sang có vị chua gắt, lúc ấy người ta vớt măng chua ra để chế biến món 

ăn, hoặc đem phơi khô để dự trữ. Tiếp theo, người ta cho một lượt măng mới vào vại 
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nước măng chua cũ ngâm trong 10 ngày nữa, lại vớt lượt măng này ra, lúc này nước 

ngâm măng sẽ có vị rất chua, đem lọc rồi đun cô đặc, sẽ được thứ nước măng chua có 

màu giống như hổ phách, có vị chua và mùi thơm rất đặc trưng. Bảo quản nước măng 

chua trong lọ thủy tinh để ăn dần, khi ăn chỉ cần chắt ra rồi nêm vào các món ăn phù 

hợp. Nước măng chua được sử dụng trong chế biến nhiều món như: Gỏi cá, gỏi thịt, gỏi 

lươn, gỏi trai, món rau, quả trộn, các món côn trùng rang, nước chấm rau ăn sống, v.v. 

Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định rằng trong măng có nhiều chất dinh dưỡng như 

selen, kali cùng với lượng carbohydrate, đường thấp. Vì vậy, nước măng chua đã trở 

thành nguồn thực phẩm tốt cho hệ tim mạch, đào thải lượng cholesterol xấu ra khỏi cơ 

thể, thanh lọc động mạch và giảm thiểu các bệnh về tim. 

Củ riềng (hảu khá): Đây là một gia vị thường dùng trong ẩm thực người Thái, 

được khai thác ở trên rừng và trong vườn nhà. Củ riềng được sử dụng khi còn tươi, tốt 

nhất là củ bánh tẻ hoặc củ già; khi muốn nêm củ riềng vào món ăn chỉ cần rửa sạch, thái 

lát mỏng, giã cho nhuyễn. Củ riềng có khả năng khử mùi tanh, hôi của thực phẩm nên 

được cho vào một số nguyên liệu thịt, cá có mùi hôi, tanh như: Thịt chó, mèo, chuột, 

sóc, dúi, nhím, canh ốc chặt đít, cá nấu, thịt ủ chua, cá ủ chua giã làm chéo chấm rau 

rừng, măng đắng. Các món ăn mang tính hàn khi có riềng củ sẽ trở lên an toàn cho tiêu 

hoá do riềng mang tính hoả sẽ đảm bảo mối quan hệ cân bằng hàn nhiệt trong món ăn. 

Củ nghệ (hản lường): Đây là một gia vị thường dùng trong ẩm thực người Thái, 

nó cũng là một trong những loại gia vị tạo màu và nâng cao hương vị của các món ăn, 

được sử dụng khá phổ biến tại các quốc gia châu Á. Nghệ là gia vị thường dùng trong 

các món hầm (như cari), món kho, v.v. Nghệ vàng có vị cay đắng, mùi thơm hắc, tính 

ấm, tác dụng hành khí, phá huyết, thông kinh, chỉ thống, tiêu mủ, kháng viêm, liền sẹo. 

Trong củ nghệ có chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp chống lại các tổn thương oxy hóa, 

ngăn ngừa lão hóa, cải thiện trí nhớ, đặc biệt có khả năng chống viêm mạnh mẽ, giảm 

nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư cũng như giảm viêm khớp và giảm nguy cơ mắc nhiều 

bệnh tật mãn tính khác. Các món ăn của người Thái luôn hấp dẫn và kích thích vị giác 

với hương vị đặc trưng vô cùng thơm ngon, trong đó có vai trò của nghệ. Ngoài việc 

dùng để tạo ra màu vàng cam đặc trưng cho một số thực phẩm, nghệ còn là một trong 

những gia vị tuyệt vời cho món cá kho (cá biển thường kho với giềng; cá sông, cá đồng 

thích hợp nhất là kho với nghệ), thịt kho, canh chua, v.v. Rất nhiều món ăn cần có nghệ: 

Cà tím bung; đậu phụ bung với cà; canh ốc nấu chuối đậu, v.v.  

Củ gừng (hảu khình): Đây là một gia vị thường dùng trong ẩm thực người Thái, 

được trồng trong vườn nhà và trên nương. Củ gừng được sử dụng nhiều trong những 

món ăn có mùi tanh, hoặc có tính hàn, dễ gây rối loạn tiêu hoá, v.v. Khi muốn nêm gừng 

vào món ăn, người ta thái lát nhỏ, hoặc đập dập, băm nhỏ, hoặc giã nhuyễn. Các món 

ăn sử dụng gừng: Món gói lá nướng; gói lá đồ; lam; sấy khô; nấu canh; xào; kho, v.v. 

Củ sả (sắc chaư/ hòm chaư): Củ sả là gia vị rất phổ biến trong ẩm thực của người 

Thái, do có chứa nhiều tinh dầu thơm nên nó được dùng ăn sống hoặc tẩm ướp cho thơm 

các món ăn. Người ta sử dụng củ sả khi còn tươi, khi muốn ăn, chỉ cần bóc sạch lớp vỏ 
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ngoài, rửa sạch, thái lát mỏng, hoặc đập dập trên thớt rồi cho vào món ăn, hoặc giã 

nhuyễn rồi cho vào các món như: Món gói lá nướng, gói lá đồ, lam, sấy khô, giã làm 

chéo, xào, rang, nấu canh măng ngâm tro; hoặc khi ăn sống kèm với món thịt chó, thì 

để nguyên củ, chỉ bóc lớp vỏ ngoài già bỏ đi và ăn phần non bên trong. Lá sả rang khô, 

giã mịn được người Thái cho vào một số món ủ lâu ngày, như thịt mắm, cá mắm, đỗ 

tương lên men (thúa nau). 

Tỏi (hòm kíp): Từ ngàn đời nay, tỏi đã trở thành gia vị không thể thiếu trong mọi 

gian bếp của gia đình người Thái và có mặt trong hầu hết các món ăn như chiên, xào, 

nướng, kho, v.v. Tỏi là gia vị truyền thống, được người Thái sử dụng từ lâu đời để ăn 

sống, ướp các nguyên liệu thịt, cá để làm hầu hết các món chiên, xào, nướng, v.v. Do 

tỏi có tinh dầu và có tính sát khuẩn mạnh nên các món ăn có tỏi thường có mùi thơm và 

tốt cho đường tiêu hoá, đường hô hấp. Tỏi sử dụng làm gia vị trong các loại chẳm chéo 

muối, tỏi, hoặc tỏi đem xào các món rau khiến món ăn dậy mùi thơm; tỏi cũng được chế 

biến thành món ngâm dấm, tỏi, ớt; trong món xào, người ta thường phi tỏi mỡ cho thơm. 

Thảo quả (mák háu): Đây vốn là gia vị của tộc người Mông, nhưng được người 

Thái mang về làm gia vị cho các món xương hầm, thịt gân dai hầm, măng hoặc mộc nhĩ 

nấu với nước hầm xương. Thảo quả còn là một dược liệu quý, có mùi thơm, vị cay tính 

ấm, tác dụng trục hàn, trừ đờm, ấm bụng, tiêu tích, giải độc, v.v. Từ xưa, trong dân gian 

đã dùng thảo quả để kích thích tiêu hóa, chữa nôn mửa, bụng chướng đau, ho, sốt, tiêu 

chảy, ngực đau, ỉa chảy, ho có nhiều đờm, hoặc đờm đặc gây khó thở. Do đó, các món 

ăn sử dụng gia vị thảo quả có tính nóng sẽ khắc chế, trung hoà các nguyên liệu có tính 

lạnh trong món ăn, góp phần kích thích tiêu hoá, giúp ăn ngon miệng. 

Hạt tiêu (mák pịch): Trước đây, người Thái không dùng hạt tiêu, mà chủ yếu dùng 

mắc khén. Sau này, do sự lưu thông hàng hoá nên hạt tiêu (mák pịch) đã tới thị trường 

Điện Biên, đồng thời do ảnh hưởng của ẩm thực người Kinh, nên người Thái đã mua 

hạt tiêu về làm gia vị. Nếu như mắc khén thường được dùng trong các món nướng, thịt 

trâu gác bếp, lạp sườn, xúc xích, chẳm chéo, v.v. thì hạt tiêu thường được người Thái 

nêm trong các món xào, nấu canh các loại, thịt băm viên rán, v.v. Hạt tiêu là một gia vị 

phổ biến, có tính ấm, tạo mùi thơm, vị cay cho món ăn. Tiêu được ví như "người quân 

tử", không lấn át hương vị các nguyên liệu khác mà còn tạo môi trường cho các nguyên 

liệu khác nổi bật. Tiêu chứa chất piperine, giúp cơ thể người dễ hấp thu các chất dinh 

dưỡng có nguồn gốc từ thực phẩm. Tiêu không cay ứa lệ như ớt nhưng cũng đủ làm 

thông mũi kèm mùi hương dễ chịu lan tỏa trong vòm họng. Bất luận hạt tiêu đen hay 

tiêu trắng, người Thái đều không cho vào món ăn khi đang chiên/ rán, xào ở nhiệt độ 

cao, chỉ khi món ăn sắp cho ra đĩa thì mới rắc hạt tiêu vào. Bên cạnh vai trò làm gia vị, 

hạt tiêu còn là một vị thuốc đông y với tác dụng trừ hàn, trị đau bụng, lạnh bụng. 

Mì chính: Được phát hiện vào năm 1860, bởi các nhà khoa học người Đức; ra đời 

năm 1908 mang tên Ajinomoto (tiếng Nhật có nghĩa là “tinh chất của vị”) và phải đến 

nửa thế kỷ sau, mì chính mới được dùng phổ biến ở Việt Nam. Từ những năm 30 của 

thế kỷ trước, mì chính Ajinomoto đã xuất hiện và chiếm một vị trí quan trọng trong 
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VHAT của nước ta. Trong thời chiến tranh, mì chính luôn có mặt trong những gói lương 

khô của cán bộ, bộ đội khi đi chiến trường xa. Trước đây, người Thái không có mì chính, 

theo một số nhà nghiên cứu, người Thái mới dùng mì chính từ khoảng năm 1954 trở lại 

đây. Hiện nay, trong hầu hết các món ăn, người Thái đều sử dụng mì chính làm gia vị. 

Rau thơm (hòm): Người Thái sử dụng rau thơm phổ biến trong hầu hết các món 

ăn. Các loại rau thơm dùng trong chế biến các món qua lửa (Gói lá nướng, gói lá đồ, rau 

cuốn nướng, nấu canh, xào, cá nướng gập, gói lá vùi tro) thường có: Hành lá (bàư hòm 

búa), hành củ (hùa hòm búa), rau thì là (hòm chi), rau húng chó (sắc lang/ hòm lang); 

món cá nướng gập và món trứng gói lá đồ không thể thiếu rau gai (phắc nàm). Các loại 

rau thơm dùng trong chế biến các món không qua lửa, như món gỏi cá, gỏi thịt, lạp cá, 

lạp thịt, gỏi lươn, gỏi trai, quả núc nác trộn, v.v. gồm: Rau húng cay (i kim, có nơi gọi 

là ình ki), rau mùi (hòm pẻn), rau mùi tàu (hòm pẻn lao), lá chanh (bàư liu); riêng các 

món trộn với nước chua thì không thể thiếu rau tía tô (hòm đành). Các loại rau thơm 

dùng trong chế biến các món phối trộn giữa qua lửa và không qua lửa là: Lá chanh nấu 

với thịt chó, thịt mèo, canh ốc, rêu xào; lá chanh tươi cho vào các món lạp thịt tươi sống, 

lạp cá tươi; lá chanh tươi cho vào chéo gan gà, vịt, ngan, ngỗng, chéo pịa, chéo củ riềng 

chấm măng đắng luộc; lá hẹ vừa cho vào các món gỏi tươi sống, các món phối trộn giữa 

qua lửa và không qua lửa, vừa cho vào các món nấu chín, nhưng lá hẹ ít dùng trong các 

món ăn của người Thái. Các loại rau thơm dùng để ăn kèm, ăn sống thường có: Rau 

húng cay (i kim), rau húng nước (hòm àu), rau răm (hòm pháy), rau mùi (hòm pẻn), rau 

mùi tàu (hòm pẻn lao), rau kinh giới (lang lum), rau húng chó (sắc lang), rau ngổ (hòm 

ngổ), rau húng chanh (bàư liu chòm). 

Đồ chấm: Người Thái có rất nhiều loại đồ chấm, khô có, ướt có, hầu như mỗi loại 

thức ăn có một đồ chấm phù hợp, để làm tăng hương vị thơm ngon của món ăn. 

Chéo ớt khô (chéo ướt pốn): Ớt khô đem nướng rồi giã với muối, hạt tiêu, hạt dổi, 

mák khén tạo thành chéo ớt khô, dùng để chấm các món: Thịt sấy khô; da trâu nướng; 

các loại quả chua, ăn chơi, ăn vặt (chấm quả chua thì không cho mák khén). 

Chéo rau mùi, lá tỏi (chéo hòm pẻn, hòm kíp): Ớt tươi chín đem nướng rồi giã với 

rau mùi và lá tỏi, muối, hạt dổi, cho thêm nước, tạo thành chéo rau mùi, lá tỏi, dùng để 

chấm các món: Rau đồ, thịt lợn luộc, măng luộc. 

Chéo ớt tươi (chéo ướt đíp): Ớt tươi đem giã với củ tỏi, cho thêm nước, tạo thành 

chéo ớt tươi, dùng để chấm rau mần trầu non. 

Chéo nước măng chua (chéo nặm sổm): Ớt khô đem giã với muối, hạt dổi, rau 

mùi, lá tỏi, hòa nước măng chua, vừng trắng rang vàng, thêm cá nướng giã nhuyễn, tạo 

thành chéo nước măng chua, dùng để chấm rau cải non ăn sống và rau xà lách. 

Chéo cá mắm (chéo pà mẳm) (đã giới thiệu ở phần chế biến theo phương pháp ủ 

chua, ủ cay mặn) dùng để chấm các món: Xôi trắng, rau luộc, rau sống, măng tre luộc, 

quả cà luộc, lá sung luộc, lá vả luộc. 
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Chéo thịt mắm (chéo nhứa mẳm) (đã giới thiệu ở phần chế biến theo phương pháp 

ủ chua, ủ cay mặn) dùng để chấm các món: Rau ăn sống; măng, rau luộc. 

Chéo pịa (nậm pịa): Pịa là dịch trong ruột non của các động vật (ăn cỏ) nhai lại 

(trâu, bò, dê, v.v.), đem nấu lên cho chín cùng với mật con vật, chế thêm rau thơm, gia 

vị gồm muối, ớt, mák khén, hạt dổi, tỏi củ, lá chanh, rau mùi. Chéo pịa dùng để chấm 

các món: Thịt luộc, thịt nướng, lạp thịt tươi của các con vật mổ thịt nói trên. 

Chéo củ riềng (chéo khá): Củ riềng đem giã với ớt, muối, mì chính, mák khén, hạt 

dổi, lá chanh, dùng để chấm măng đắng đốt, hoặc măng đắng luộc. 

Chéo củ sả (chéo sắc chaư): Củ sả đem giã với ớt tươi, muối, mì chính, mák khén, 

hạt dổi, tạo thành chéo củ sả, dùng để chấm các loại rau, quả luộc như ngọn non cây sắn, 

lá vả, lá sung, lá đu đủ, quả cà con (cà dại). 

Chéo gan (chéo tắp): Lấy gan của gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đem nướng lên 

cho chín thơm, rồi giã cùng với gia vị gồm lá chanh, tỏi củ, muối, mì chính, ớt, mák 

khén, hạt dổi, tạo thành chéo gan dùng để chấm thịt luộc của các con gia cầm nêu trên. 

Chéo cá (chéo pà): Cá đem nướng lên cho chín thơm, gỡ lấy thịt cá, băm mịn, giã 

với rau thơm, gia vị gồm muối, ớt, mák khén, hạt dổi, muối, mì chính, lá chanh, lá mùi 

tàu, tạo thành chéo cá dùng để chấm măng luộc, rau cải luộc, rau cải ăn sống. 

Chéo trám xanh (chéo mák cưởm): Gỡ lấy cùi của quả trám xanh đã om bở, giã 

với cua đồng đã nướng chín vàng, muối, ớt, hạt dổi, rau mùi tàu, tạo thành chéo trám 

xanh dùng để chấm rau cải non ăn sống, rau cải luộc, măng tre luộc, thịt lợn luộc. 

Chéo đỗ tương lên men (chéo thúa nau): Đỗ tương đun cho chín mềm, đem đãi 

sạch vỏ, để ráo nước, rồi gói trong lá chuối ba lớp, để lên gác bếp ba ngày, đỗ sẽ chuyển 

mùi nồng. Đem đỗ giã nhuyễn cùng với gia vị gồm muối, ớt, mák khén, hạt dổi, tỏi củ, 

củ sả băm rang giòn, sau đó nặn thành từng bánh nhỏ, đặt lên trên lá cà, sấy bánh này 

trên gác bếp cho khô dần, gói lại bằng lá dong khô để cất giữ. Khi ăn mang xuống nướng 

qua trên than cho mềm, rồi giã mịn, chế thêm chút nước để làm đồ chấm các món: Thịt 

lợn luộc, thịt gà luộc, măng luộc, rau luộc, hoặc rau sống, xôi trắng. 

Chéo cá ươn (chéo pà lék): Cá tươi đem làm sạch như cá mắm, ướp một ít muối, 

để qua hai ngày cho có mùi ươn (hơi thối). Đem cá ươn sấy qua lửa 2 giờ, rồi ướp với 

bột gạo rang, muối mặn, ớt cay, củ tỏi, mák khén, rồi cho vào trong lọ đậy kín. Khi ăn, 

mang cá ra nấu chín tạo thành chéo cá ươn, dùng để chấm các món: Rau luộc, măng 

luộc, rau sống, xôi trắng, thịt lợn luộc. 

Các đồ chấm của người Thái đã có từ thời xa xưa, phương pháp chế biến đến nay 

vẫn không thay đổi, có chăng người ta chỉ thêm mì chính vào thành phần gia vị. 

Đồ uống 

Nước uống hàng ngày (nặm cìn chụ mự): Xưa kia, người Thái thường uống nước 

lã lấy từ mó nước, suối hoặc sông. Về sau này, chuyển sang uống nước đun sôi để nguội. 

Đồng thời, để tạo ra những thứ nước uống hàng ngày đảm bảo vệ sinh, hấp dẫn và có 
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tính chất cải thiện sức khoẻ hoặc chữa bệnh, người Thái thường đun sôi nước với một 

số loại lá cây, thân cây, rễ, củ có dược tính.  

Nước đun lá cây ổi (nặm tổm bàư uổi), vì có khả năng chữa tiêu chảy, giảm 

cholesterol, hạn chế bệnh tiểu đường, giảm cân, chống lại bệnh ung thư, chữa cảm lạnh 

và ho, giảm mụn, tốt cho da và tóc;  

Nước đun lá cây lựu (nặm tổm bàư la), vì lá lựu có thể dùng làm thuốc để cải thiện 

tình trạng bầm tím sưng đau (do té ngã);  

Nước đun lá cây dứa (nặm tổm bàư tòng hòm), vì theo y học hiện đại, lá dứa có 

thể điều trị bệnh thấp khớp, tốt cho dây thần kinh, điều trị gàu ở da đầu, có khả năng 

chống oxy hóa, loại trừ các gốc tự do, giải cảm, điều trị bệnh tiểu đường;  

Nước đun lá cây chè rừng (nặm tổm bàư che pá), vì có tác dụng tuần hoàn máu, 

trị bệnh tiểu đường cũng như kháng viêm;  

Nước đun với lá chè xanh (nặm tổm bàư che khiều), vì có tác dụng thanh nhiệt, 

lợi tiểu, giải độc, trừ phong thấp, làm bền mạch máu, trị hoại huyết, sát khuẩn, làm lành 

những thương tổn;  

Nước đun với củ khúc khắc (nặm tổm hảu khúc khắc), vì củ khúc khắc có tác dụng 

chống viêm, thanh nhiệt, giải độc, khử phong thấp và chống dị ứng, sắc uống để chữa 

chứng phong tê thấp, bạch đới, giang mai, dị ứng, mụn nhọt sưng lở, viêm bàng quang 

và chứng lao hạch lở loét;  

Nước đun với vỏ thân cây ban (nặm tổm mạy bàn), vì vỏ thân cây ban vị chát, 

đắng nhẹ, có tính bình, có tác dụng kiện tỳ, táo thấp; trị các chứng tiêu hóa không tốt, 

đầy hơi, phân nát, lỏng, trị mụn nhọt, làm thuốc bổ để hồi phục cơ thể sau ốm dậy; 

Nước đun với rễ cỏ tranh (nặm tổm hạk nhả ca), vì theo Đông y, rễ cỏ tranh vị 

ngọt, tính hàn nên có tác dụng thanh nhiệt, giải khát rất tốt, giúp tiêu ứ huyết, lợi tiểu 

tiện, thanh phế vị nhiệt, chủ trị các chứng chảy máu cam, tiểu ra máu, bí tiểu;  

Nước đun với cây cam thảo đất (nặm tổm cò dà chắc khếp), vì có tác dụng điều 

trị ho, chữa sởi, cảm cúm, giảm nhẹ triệu chứng tiểu đường và nhiều bệnh lý khác.  

Trước khi cho vào nồi đun, các lá cây, thân, rễ, củ được nướng lên cho thơm, sau 

đó mới bỏ vào nồi nước, đun sôi lên, dùng để uống cả ngày. Khi uống, người ta dùng 

ca, hoặc bát múc uống trực tiếp. 

Nước uống khi đi rừng (nặm cìn chơ mưa pá): Trước kia chưa có đồ đựng nước 

(chai nhựa, chai thủy tinh, bi đông, can, v.v.) như ngày nay, người Thái và các dân tộc 

khác đi rừng (đi săn bắt, hái lượm, làm nương, v.v.) không mang nước từ nhà đi được, 

nên khi khát họ thường uống trực tiếp nước suối, dụng cụ uống đơn giản là lấy một cái 

lá khoai nước (lá bon) làm thành hình cái phễu, múc nước giữa dòng suối để uống. 

Trường hợp không có nước suối, hoặc nước suối đục, người ta có cách tìm kiếm nước 

uống như: Chặt một đoạn dây rừng (chưa khàu cìn nặm) dài nửa sải tay, cầm dựng đứng 

đoạn chặt lên, hứng miệng vào một đầu để uống; hoặc chặt một đoạn cây giang nằm 



131 

 

ngang, rồi cắt một đầu ống ra để uống nước trong ống; hoặc chặt một cây chuối rừng, 

dùng dao khoét phần gốc cây chuối ra, một lúc sau chỗ khoét đó sẽ tích đầy nước, dùng 

một cái ống tay tre để hút uống. Ngày nay nhờ có sẵn các dụng cụ đựng như chai nhựa, 

can nhựa, nên khi đi rừng, người ta có thể mang nước đun sôi từ nhà đi uống. 

Nước uống tăng cường sức khỏe (nặm cìn tứm mi hanh): Khi đi làm việc mệt, về 

nhà, người Thái thường uống một số loại nước có tính chất bổ dưỡng, phục hồi và tăng 

cường sức khoẻ như: Nước chanh pha với đường (nặm ỏi sùn nặm mák liu); nước cam 

(sùn nặm mák kiểng); nước pha mật ong (nặm sùn nặm phẩng); nước gạo rang pha đường 

(nặm tổm khảu khủa sùn nặm ỏi). Người Thái cũng mua nước ngọt về uống (pày sự àu 

nặm vàn ma cìn), nhất là khi gia đình có khách đến chơi, tổ chức các sự kiện nhỏ, ngày 

tết, ngày lễ, v.v. Bạn bè gặp nhau ở ngoài đường, ngoài phố thường rủ nhau vào quán 

giải khát uống nước ngọt. Ngày nay, các loại nước ngọt như: Cocacola, rinno, trà xanh 

không độ, fanta, nước bí đao, v.v. rất sẵn có tại các quán tạp hoá, quán giải khát. Chúng 

có chứa những chất kích thích hệ thần kinh, làm cơ thế tỉnh táo, giảm mệt mỏi, ngoài ra 

còn giúp nhịp thở ổn định, đều đặn; giúp ngăn ngừa sỏi mật, xơ gan, v.v. Nước ngọt có 

ga là chất khí carbonic giúp người sử dụng dễ tiêu hóa, giảm các triệu chứng buồn nôn, 

đau bụng; nếu ăn quá nhiều, khó tiêu, đầy bụng có thể uống nước ngọt để tiêu hóa nhanh 

hơn, làm nhẹ bụng hơn, giảm bớt các triệu chứng khó chịu. Nếu đi ngoài trời nắng, khi 

về đến nhà, dù tinh thần mệt mỏi, uể oải cũng chỉ cần một ly nước ngọt có thể cảm thấy 

mát hơn, lấy lại năng lượng nhanh hơn vì trong nước ngọt có chứa đường.  

Rượu chưng cất (lảu xiều): Đây là đồ uống có từ xa xưa của người Thái và nhiều 

dân tộc khác. Rượu trắng là đồ dâng cúng không thể thiếu trong các nghi lễ, trong tiếp 

khách; còn dùng ngâm thuốc để bồi dưỡng sức khoẻ, chữa trị một số bệnh tật. Rượu 

trắng là sản phẩm của quá trình làm men, ủ rượu và chưng cất rượu qua nhiều công đoạn. 

Quy trình làm men rượu: Để làm được men rượu, đầu tiên người ta phải giã men 

(tằm pảnh). Người Thái đem gạo trắng ngâm như cách ngâm để đồ ăn, trộn thêm một ít 

tấm (khảu piền) để có thêm chất đường, đồng thời cũng tiết kiệm một phần gạo; ngâm 

một buổi sáng thì vớt gạo ra cho ráo nước. Đem gạo giã thật nhuyễn trong cối sạch cùng 

với một số nguyên liệu: Lá cây mít, lá cây măng ngọt, lá trầu không, lá bưởi, lá chanh, 

lá cam thảo đất, lá sả, gianh khô trên mái nhà, quả ớt khô, than củi, bồ hóng và một ít 

men cũ làm cái, tạo ra nguyên liệu để nặn men (pẳn pảnh). Đầu tiên, trải một tấm cót 

lên trên gác bếp cao trong nhà để tận dụng hơi nóng của bếp lửa, trên tấm cót trải thêm 

một lớp trấu dầy độ 5-6cm để bánh men. Trước khi nặn men, cho thêm ít nước vào 

nguyên liệu nhào cho dẻo, rồi nặn thành những chiếc bánh hình tròn, đường kính 10-

15cm, dầy 3-4cm, đặt lên trên lớp trấu, dùng ba ngón tay xoè ra, ấn nhẹ vào giữa bánh 

men, tạo thành các lỗ nhỏ trên mặt bánh men, nhưng không chạm đến lớp trấu phía dưới, 

rồi lấy một ít rượu nặng đổ đầy các lỗ đó, tiếp theo dùng một tấm vải cũ đậy các bánh 

men lại, vài ba ngày sau trên bánh men mọc lên một lớp phấn mốc. Sau vài ngày nữa, 

men khô, các lớp phấn mốc rụi đi, người ta dùng lạt xâu vào giữa bánh men, rồi treo lên 

gác bếp (lưu ý không treo thẳng ngọn lửa vì men dễ cháy) khoảng 10-15 ngày thì có thể 
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sử dụng để làm rượu; nếu bảo quản trên gác bếp bánh men có thể sử dụng trong 2-3 

tháng mà chất lượng men không thay đổi. 

Quy trình ủ ruợu (nhiệt lảu): Người Thái thường làm rượu bằng ba nguyên liệu 

chính đó là gạo, sắn, ngô. Trường hợp nguyên liệu là gạo (nấu rượu gạo), người ta đem 

thóc giã qua cho sạch lớp trấu mà không bị mất lớp cám, sẩy sạch, ngâm gạo, đãi và đồ 

cho chín, đổ ra nia, tãi ra cho nguội. Trường hợp nguyên liệu là củ sắn tươi (nấu rượu 

sắn), người ta bóc sạch 2 lớp vỏ củ sắn, đem ngâm trong dòng nước chảy qua một đêm 

rồi rửa sạch, luộc chín, vớt sắn ra để nguội; nếu nguyên liệu là sắn lát khô thì cũng đem 

đi ngâm một đêm ở nơi nước chảy, đãi cho sạch, rồi đồ chín như sắn tươi. Trường hợp 

nguyên liệu là ngô (nấu rượu ngô), người ta luộc ngô lên cho vỡ hạt, rồi vớt ra để nguội. 

Khi ủ rượu, người ta đem các bánh men giã cho mịn, rồi trộn đều men với nguyên liệu 

gạo, hoặc ngô, hoặc sắn đã được làm chín theo tỉ lệ thích hợp, sau đó, cho vào trong 

chum, đậy kín lại, ủ trong khoảng thời gian 20 ngày, hay hơn tùy theo loại nguyên liệu 

(rượu ngô cần dài ngày hơn so với rượu sắn và rượu gạo) và thời tiết (mùa rét cần dài 

ngày hơn mùa nóng). Đủ thời gian ủ rượu, người ta thấy các chum rượu toả mùi thơm 

đặc trưng của rượu, thì mang đi chưng cất rượu. 

Chưng cất ruợu (xiều lảu): Sau khi hoàn thành ủ rượu, nguyên liệu trở thành “cái 

rượu”, đem cho vào dụng cụ cất rượu để chưng cất ra rượu trắng. Theo phương pháp 

nấu rượu cổ xưa của người Thái, dụng cụ chưng cất ruợu gồm có: Một cái ninh đồng to 

(mỏ nửng), chỉ dùng để chưng cất ruợu và đồ cơm khi có việc lớn; một cái chõ to (hay 

xiều) chuyên để chứa cái rượu; ở vị trí cách miệng chõ khoảng một phần ba chiều cao 

của chõ có một cái lỗ hình tròn, đường kính 7-8cm, là nơi để luồn ống hứng rượu chảy 

từ chõ ra; một chậu đồng đựng nước lã đặt trên miệng chõ (mỏ tẳng tênh) có tác dụng 

ngưng tụ hơi rượu bốc lên thành rượu; những nơi tiếp xúc giữa chậu và chõ phải được 

chát thật kín để tránh hơi rượu thoát ra ngoài. Trong chõ đặt một cái đĩa gỗ (ták lék mư 

linh), trên có khắc các đường rãnh nhánh dồn về đường rãnh chính, giúp cho rượu ngưng 

tụ từ đáy chậu chảy xuống các rãnh nhánh, rồi chảy về rãnh chính. Trên đĩa gỗ có một 

cái ống nứa dài dẫn ra bên ngoài, một đầu gắn liền với đĩa, đầu kia là nơi hứng rượu 

chảy ra. Khi chưng cất rượu, người ta trộn một ít trấu đã đãi sạch với cái rượu và cho 

vào nồi cất rượu, để cho kết cấu của cái rượu được thoáng, hơi rượu thoát lên dễ dàng. 

Trong quá trình cất rượu phải thường xuyên thay nuớc trong chậu làm lạnh, tránh để 

nước trong chậu bị nóng quá. Khi nấu hết một mẻ rượu, lại thay cái rượu mới vào chõ 

để nấu mẻ khác; mỗi chõ rượu thường chỉ cất được trung bình 1,5 lít rượu (rượu nước 

đầu thường có độ rượu cao, có khi tới trên 50 độ rượu). Do phương pháp và công cụ này 

có nhiều nhược điểm nên ngày nay người Thái học theo cách nấu rượu như người Kinh. 

Người Thái có những thứ rượu quý (lảu tiếng khòng phủ tay) đó là rượu chưng 

cất hai lần (lảu sòng xiều) và rượu để lâu ngày (lảu bòng hầng mự). Rượu chưng cất hai 

lần là rượu đã chưng cất lần thứ nhất đem chưng cất tiếp lần thứ hai. Bộ dụng cụ và cách 

chưng cất vẫn giống như phương pháp chưng cất rượu đã nói ở trên, chỉ khác ở chỗ 

nguyên liệu là rượu trắng thấp độ. Khi chưng cất lần hai phải đun nhỏ lửa để giảm sự 
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thất thoát của hơi rượu, đồng thời phải chú ý kiểm soát ngọn lửa vì rượu lần hai nặng độ 

dễ bắt lửa gây cháy. Sản phẩm chưng cất lần thứ hai được người Thái coi là loại rượu 

quý vì có độ cồn rất cao, tạp chất rất ít, độc tố giảm, uống nhanh say nhưng cũng nhanh 

tỉnh, không bị nhức đầu. Do đó, rượu chưng cất hai lần được người Thái dùng để làm lễ 

vật dâng cúng, đãi khách quý, ngâm dược liệu. Rượu để dành lâu ngày (lảu bòng hầng 

mự) là rượu nước đầu hoặc rượu chưng cất hai lần, đem đổ vào chai, vào chum và cất 

nơi kín, để lâu một năm đến vài năm, nhằm dự trữ cho khi cần phải cúng gấp, hoặc có 

khách xa bất chợt đến thăm, v.v. Rượu để lâu ngày toả mùi thơm ngát, uống rất ngon, 

lâu say, không bị nhức đầu, vì phần lớn các độc tố trong rượu đã bị phân huỷ. 

Rượu cần (lảu búa): Đây là loại rượu của một số dân tộc ở nước ta, trong đó có 

dân tộc Thái. Nhiều tài liệu cho rằng rượu cần là đặc sản Tây Bắc, có vị ngon, ngọt nhẹ, 

ít say hơn rượu chưng cất ở miền xuôi vì rượu cần có nồng độ cồn nhẹ, êm dịu và uống 

không bị đau đầu, nam nữ đều có thể uống được. Nguyên liệu làm rượu cần là sắn, gạo, 

được ủ men trong hũ/ bình, không qua chưng cất khi đem ra uống phải dùng các cần 

bằng tre/ trúc đục thông lỗ để hút rượu. Rượu cần là thứ đồ uống quý thường chỉ dùng 

trong các dịp lễ tế thần linh, những ngày hội làng và dành đãi khách. Rượu cần không 

chỉ là thức uống ngon, thơm mát, có cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng mà còn có rất nhiều 

tác dụng tốt cho sức khỏe như kích thích tiêu hóa, lợi tiểu, v.v. Thường rượu cần chỉ 

uống chơi, uống vui, tiếp đãi khách chứ không dùng để giải sầu được; phụ nữ có thai và 

đang cho con bú thì không nên dùng. Người Thái có truyền thuyết về rượu cần như sau: 

Rượu cần do một cô con dâu hiếu thảo vào rừng tìm được thứ lá lạ, khi về đến nhà tình 

cờ để lá lạ đó bên cạnh một số loại hạt cây, củ, quả thì trở thành một thứ men có mùi 

thơm, ngọt, đem hòa với nước suối ban mai trở thành loại rượu ngon tuyệt vời. Cô con 

dâu nếm thử rồi dâng thứ nước lạ cho bố chồng đã già yếu uống, thì lạ thay ông lão bấy 

lâu ốm yếu, tiều tụy sau khi uống thứ nước lạ bỗng dưng cảm thấy khỏe khoắn và sảng 

khoái lạ thường. Cô con dâu đã truyền dạy cách làm rượu cho dân làng, từ đó rượu cần 

đã được phổ biến rộng rãi, mọi người đón nhận, yêu thích và trở thành đồ uống không 

thể thiếu trong cộng đồng dân tộc Thái. 

Để làm được rượu cần, cần phải có men rượu. Đồng bào Thái làm men rượu cần 

(pảnh lảu búa) bằng cách đem gạo tẻ ngâm nước một buổi, vớt ra để ráo nước, rồi giã 

thành bột cùng với lá cây măng ngọt, lá cây cam thảo đất, lá cây mít, lá chanh, rễ cỏ 

tranh, lõi non cây báng; nặn bột thành những chiếc bánh nhỏ thành hình tròn dẹt. Trải 

tấm cót lên gác cao của bếp đun trong nhà, trên mặt cót rải một lớp trấu sạch, rồi đặt 

bánh lên thành nhiều lớp, rắc trấu trên mặt bánh, ủ với rơm trong 15-20 ngày, đến khi 

có mùi thơm bốc lên thì đem phơi lên gác bếp cho khô, tạo thành bánh men. Khi dùng, 

đem bánh men giã nhỏ, rắc vào nguyên liệu làm rượu, mỗi mẻ rượu cần từ 7 đến 9 bánh. 

Nguyên liệu làm rượu là củ sắn khô gọt ra đem ngâm ở suối ba ngày, ba đêm cho hết 

mùi và độc tố của sắn, vớt lên phơi khô trộn với trấu lẫn tấm gạo đưa vào chõ hấp, đồ 

cho chín, sau đó đổ ra để cho thật nguội mới rắc men đều từng lớp, tiếp tục ủ bằng lá 

chuối hoặc lá rừng đến khi thấy có mùi rượu thì bỏ vào từng hũ/ bình, người ta gọi đó 

là cái rượu cần (nhửa lảu búa); lấy lá chuối hoặc mảnh ni lông bịt kín hũ/ bình, nếu để 
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hở hơi, rượu sẽ bị chua. Ủ trong hũ/ bình 25-30 ngày, thì có thể uống được rượu, để càng 

lâu rượu càng đặc, càng ngọt, vì vậy người Thái thường làm rượu từ năm nay để đến 

năm sau mới uống. 

Trường hợp làm rượu cần bằng thóc nếp, người ta lấy thóc nếp giã bằng cối đạp 

chân cho vỡ vỏ khoảng nửa lượng thóc, đổ ra cái bung (cái sọt đan kín bằng lạt giang, 

chuyên để đựng thóc, gạo khi vận chuyển) cả thóc và trấu mang đi rửa sạch, rồi cho vào 

chõ đồ đến khi chín vừa, đổ ra nia chờ nguội. Lấy men rượu cần (pảnh lảu búa) giã mịn, 

trộn đều với thóc chín, cho vào hũ/ bình sành, đậy kín lại, sau 7 ngày là sử dụng được, 

lúc đó nguyên liệu trong hũ/ bình đã trở thành cái rượu cần (nhửa lảu búa). Khi uống, 

người ta đổ nước đun sôi để nguội vào đầy chum, dùng những cái cần làm bằng cây trúc 

thuôn rỗng hút uống trực tiếp. Người Thái có văn hoá uống rượu cần với những quy 

định cụ thể tuỳ từng vùng. Họ gọi chiếc sừng (trâu, dê) để đong nước khi uống rượu cần 

là “phoong”, ở đầu nhọn chiếc sừng thường có một lỗ nhỏ làm chỗ thoát nước, hệt như 

một cái phễu; có nơi không dùng sừng thì dùng gáo ống nứa. Thực tế cho thấy, sừng 

trâu mới là dụng cụ đong nước thứ thiệt để uống rượu cần của người vùng cao. Theo 

những người gìa, chiếc sừng trâu dùng đong nước khi uống rượu cần bởi trâu là con vật 

thân thiết với người nông dân miền núi và sừng trâu là một vật dụng sẵn có. Khi mổ trâu 

làm cỗ, người ta thường chú ý chọn sừng làm “phoong” rượu, có nơi còn tạo tác, vẽ 

thêm họa tiết hạc, rồng, phượng, v.v. lên thân sừng. Khi rót nước từ sừng trâu vào hũ/ 

bình rượu cần, người ta cầm sừng bằng tay trái và hướng phần đẹp nhất ra bên ngoài. 

Ngoài sử dụng rượu trắng, rượu cần, người Thái còn ngâm rượu trắng với động 

vật, thực vật, sản phẩm từ động vật và thực vật, v.v. tạo thành nhiều loại rượu vừa bổ 

dưỡng, vừa có công dụng chữa bệnh. 

- Rượu ngâm tắc kè (lảu che menh tép canh): Tắt kè bắt về đem mổ bụng, bỏ ruột 

(để lại quả tim và mật), rửa sạch bằng rượu, lấy gừng tươi giã nát bóp đều vào tắc kè, để 

30 phút cho hết mùi tanh, để khô se, sau đó cho vào trong lọ, đổ rượu 60-70 độ cho ngập 

tắc kè, ngâm 3 tháng, chiết lấy dịch lần một rồi ngâm tiếp lần hai bằng rượu 35-40 độ 

trong 2 tháng, lại chắt dịch ra, ngâm tiếp lần ba bằng rượu 35-40 độ trong một tháng, 

hòa chung dịch ngâm của 3 lần lại để sử dụng. Lưu ý, thường ngâm một đôi gồm một 

con đực, một con cái, hoặc nhiều đôi. Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm tắc kè có 

tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực và chưa được một số bệnh. 

- Rượu ngâm tinh hoàn dê (lảu che hằm bẻ): Khi mổ dê, người ta cắt lấy hai tinh 

hoàn (còn gọi là cà dê) của những con dê đực già, rửa sạch bằng rượu, bóp với gừng 

tươi và rượu trong thời gian 30 phút, sau đó rửa cho hết gừng, bỏ vào trong lọ, đổ rượu 

nặng vào ngâm khoảng ba tháng trở đi là sử dụng được. Theo kinh nghiệm dân gian, 

rượu ngâm tinh hoàn dê có tác dụng như một loại thần dược bồi bổ cho sinh lực tình dục 

của đàn ông, tăng cường sinh lý nam giới, cải thiện chất lượng tinh trùng, bổ thận, tráng 

dương, đem lại sự sung mãn. 

- Rượu ngâm tiết dê (lảu che lượt bẻ): Theo y học cổ truyền thì toàn bộ con dê đều 

có thể dùng làm thuốc. Nhiều người cho rằng tiết dê uống tươi có tác dụng chữa bệnh 
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hậu sản, da xanh xao, người lạnh, hoặc thai bị chết lưu bọc nhau không xuống cũng có 

thể dùng tiết dê để uống; tiết dê pha với rượu trắng uống vào bổ huyết, chữa đau đầu, 

chóng mặt đau lưng. Vì thế, khi mổ dê để chế biến thực phẩm, người ta cắt lấy tiết dê 

ngâm với rượu nặng từ một tháng trở đi là sử dụng được. Theo kinh nghiệm dân gian, 

uống rượu ngâm tiết dê có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý. 

- Rượu ngâm sâu chít (lảu che luổng khèm): Sâu chít bắt từ ngọn cây chít, đem 

rửa sạch bằng rượu, bỏ vào trong chai, đổ rượu nặng ngâm từ một tháng trở đi là sử dụng 

được. Rượu sâu chít có mùi thơm đặc trưng, rất ngon và bổ dưỡng. Rượu sâu chít có vị 

ngọt, tính ôn, có tác dụng bổ tinh tủy, ích phế thận, tráng dương khí, chữa suy nhược 

thần kinh, đau lưng do thận hư, liệt dương, mỏi gối. Theo kinh nghiệm dân gian, uống 

rượu ngâm sâu chít có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, kích thích ăn uống 

ngon miệng, hỗ trợ tăng cân cho những người có thể trạng yếu, gầy.  

- Rượu ngâm sâu tre (lảu che tồ mẹ): Sâu tre lấy từ thân cây tre, cây luồng được 

rửa sạch bằng rượu, cho vào chai thủy tinh, đổ rượu nặng ngâm từ một tháng trở đi là 

sử dụng được. Theo kinh nghiệm dân gian, uống rượu ngâm sâu tre có tác dụng bồi bổ 

sức khỏe, tăng cường sinh lực, kích thích ăn uống ngon miệng. 

- Rượu ngâm mật ong khoái (lảu che nặm phẩng): Mật ong khoái ngâm với rượu 

theo tỉ lệ và sở thích đặc hoặc loãng của từng người. Thông thường, rượu ngâm mật ong 

khoái từ 10 ngày trở đi là sử dụng được. Theo dân gian, rượu ngâm mật ong khoái có 

tác dụng kích thích tiêu hóa, tuần hoàn máu, bồi bổ sức khỏe, phòng bệnh đau dạ dày. 

- Rượu ngâm ong bò vẽ (lảu che tồ tó): Ong bò vẽ bắt về đem trần qua nước sôi 

cho chết, bỏ cánh, rửa sạch bằng rượu, cho vào trong lọ, đổ rượu nặng ngâm từ ba tháng 

trở đi là sử dụng được. Theo kinh nghiệm dân gian, uống rượu ngâm ong bò vẽ có công 

dụng bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, điều hòa công năng các tạng phủ, trừ phong thấp 

và trị bệnh ngứa, rất tốt cho những người mắc bệnh ngứa kinh niên; rượu ong bò vẽ có 

tính kháng viêm, sát trùng, khử khuẩn cao, chống lão suy, trấn kinh, khu phong, giải 

độc, chữa động kinh, tê thấp, kiết lỵ, chân tay đau nhức, áp-xe vú, tắc sữa; nhâm nhi một 

ly rượu nhỏ mỗi ngày rất tốt cho những người nhức mỏi, gầy, yếu, muốn tăng cường sức 

khỏe; ngoài ra người Thái còn dùng rượu ngâm ong bò vẽ để xoa bóp, trị nhức mỏi. 

- Rượu ngâm con sâu ăn cây dâu tằm (lảu che tồ bàn li cìn cò mon): Cây dâu tằm 

trồng lâu năm thường có một loại sâu hay nhậy sâu sinh trưởng trong thân cây, loại sâu 

này vốn là ấu trùng của một loại xén tóc. Người ta bắt loại sâu này mang về rửa sạch 

bằng rượu, nướng qua, cho vào ngâm rượu nặng, bịt kín miệng, ngâm khoảng hai tháng 

trở đi là sử dụng được. Theo dân gian, rượu ngâm sâu ăn cây dâu có tác dụng bồi bổ sức 

khỏe, chữa cơ thể suy nhược, gầy yếu, mỏi mệt, rất thích hợp với cơ thể người cao tuổi. 

- Rượu ngâm quả chuối hột (lảu che mák cuổi kìa): Quả chuối hột rừng mang về 

đem thái lát, phơi khô, rang vàng hạ thổ rồi ngâm với rượu nặng từ hai tháng trở đi là sử 

dụng được. Chuối hột rừng có tác dụng chữa sỏi ở hệ tiết niệu như sỏi bàng quang, sỏi 

niệu đạo; có khả năng chữa bệnh dạ dày; làm giảm các triệu chứng tiêu sưng, điều trị 
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thấp khớp, đau lưng. Theo kinh nghiệm dân gian, uống rượu ngâm chuối hột rừng có tác 

dụng phòng một số bệnh về đường tiêu hóa, chữa đau đầu mất ngủ. 

- Rượu ngâm nấm ngọc cẩu (lảu che mák pì đìn): Nấm ngọc cẩu có chứa đến 13 

loại acid amin, ngoài ra còn có thành phần L Arginine là một chất có thể giúp cải thiện 

nội tiết tố nam và tăng cường ham muốn tình dục. Nấm tươi thái lát mỏng, phơi khô, 

sao vàng hạ thổ rồi ngâm rượu nặng từ hai tháng trở đi là sử dụng được. Theo dân gian, 

nấm ngọc cẩu ngâm rượu có tác dụng bổ máu, bổ thận, tráng dương và sinh tinh; chữa 

đau khớp, mạnh gân cốt; kích thích cảm giác ăn ngon miệng, đẩy lùi tình trạng kém ăn, 

chán ăn; hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức tay chân, đau lưng, mỏi gối. 

- Rượu ngâm rễ cây guột (lảu che hạk phắc cút lo ngong): Rễ cây guột đào về 

được rửa sạch, cắt thành từng khúc, phơi khô, sao vàng hạ thổ rồi ngâm với rượu nặng 

từ hai tháng trở đi là sử dụng được. Theo kinh nghiệm dân gian, uống rượu ngâm rễ cây 

guột có tác dụng ngủ ngon, phòng bệnh đau đầu, lợi tiểu, chữa bệnh cảm cúm. 

- Rượu ngâm thuốc chữa đau xương khớp (lảu che dà chếp lúk chếp yều): Thuốc 

này gồm ba loại cây thân gỗ nhỏ, tiếng Thái gọi là "dà chếp lúk chếp yều" mang về thái 

lát, phơi khô rang vàng hạ thổ, ngâm với rượu nặng từ hai tháng trở đi là sử dụng được. 

Theo kinh nghiệm dân gian, uống rượu ngâm thuốc này mỗi ngày một ít sẽ không bị đau 

lưng và không bị đau xương khớp. 

- Rượu ngâm táo mèo (lảu che mák ma me): Quả táo mèo tươi hái về, loại bỏ 

những quả bị sâu, bầm dập, rửa kỹ qua 3 lượt nước để trôi hết bụi bẩn, muội hóng trong 

cuống táo; ngâm táo trong nước muối khoảng 30-45 phút rồi vớt ra để ráo. Dùng dao cắt 

sát, loại bỏ hai đầu táo mèo và chẻ đôi theo chiều ngang của táo. Sau đó, thả táo vào 

chậu nước muối để tránh bị thâm, giúp loại bỏ vị chát. Đem táo mèo ngâm rượu nặng từ 

một tháng trở đi là sử dụng được; rượu táo mèo có vị đắng đặc trưng, được biết đến với 

nhiều công dụng như giúp ăn ngon miệng, giảm cân, giảm mỡ máu. Theo y học cổ 

truyền, vị đắng, hơi hắc của táo mèo sẽ giúp tiết ra dịch vị tiêu hoá, tăng acid mật và 

pepsin từ dịch vị, hỗ trợ chữa chứng rối loạn tiêu hoá do ăn nhiều thịt mỡ. Theo kinh 

nghiệm dân gian, uống rượu ngâm táo mèo mỗi ngày một ít có tác dụng chữa đau đầu, 

mất ngủ, ổn định đường tiêu hóa. 

- Rượu ngâm thuốc chữa yếu sinh lý (lảu che dà henh nhinh henh chai): Cây thuốc 

chữa yếu sinh lý tiếng Thái gọi là "cò cồng xê lền" (tạm dịch: Cây cần bật lên); cây sau 

khi thu hái về đem rửa sạch, thái lát, phơi khô, rang vàng hạ thổ ngâm với rượu nặng từ 

một tháng trở đi là sử dụng được. Theo kinh nghiệm dân gian, uống rượu ngâm cây 

thuốc này có tác dụng tăng cường sinh lý nam, bổ thận, tráng dương. 

- Rượu ngâm thuốc chữa mất ngủ (lảu che dà báu non đảy): Cây thuốc chữa mất 

ngủ tiếng Thái gọi là "cò dà báu non đảy"; cây thu hái về, rửa sạch, đem thái lát, phơi 

khô, rang vàng hạ thổ, ngâm với rượu nặng từ một tháng trở đi là sử dụng được. Theo 

kinh nghiệm dân gian, uống rượu ngâm cây thuốc này có tác dụng chữa mất ngủ. 
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- Rượu ngâm cháo mão (lảu che cháo mão): Cháo mão là cục nhựa của cây cháo 

mão cô đặc dồn lại thành từng viên trong thân cây cháo mão. Người ta mang cháo mão 

về rửa sạch, ngâm với rượu nặng, rượu sẽ có màu đỏ tươi. Theo kinh nghiệm dân gian, 

uống rượu ngâm cháo mão có tác dụng bổ máu, da dẻ hồng hào, ăn ngon, ngủ tốt.  

Ngoài ra, còn rất nhiều loại rượu ngâm khác trong dân gian, nhưng chúng tôi chưa 

có điều kiện sưu tầm, nên chỉ tạm kê một số loại rượu ngâm phổ biến. 

Bia (bia): Đây là loại đồ uống có cồn được tạo ra nhờ quá trình lên men đường 

cùng những nguyên liệu khác điển hình như lúa mạch, ngũ cốc hoặc trái cây, v.v. Bia là 

đồ uống du nhập, mới xuất hiện ở Điện Biên từ những năm 1990 trở về đây. Bia có 

nhiều dạng: Bia hơi; bia chai; bia lon. Trong một vài năm trở lại đây, uống bia khá phổ 

biến trong cộng đồng các dân tộc, có việc vui rủ nhau ra quán uống bia; đánh cầu lông 

xong rủ nhau đi uống bia; có bạn bè, khách khứa đến thăm và trong các dịp lễ, tết, mua 

bia về uống. Bia thường được uống cùng với một số món ăn có đặc tính khô, như: Thịt 

sấy khô, thịt nướng, cá sấy khô, cá nướng, rau cuốn lá nướng, nấm nướng, v.v. Tuy 

nhiên, bia không đi vào VHAT của người Thái như rượu, trong một bữa cơm tiếp khách 

hay sự kiện lễ, tết nào đó, bia chỉ là đồ uống cho vui thôi, hoặc giải khát, không gắn với 

lời nói mở đầu của gia chủ và lời đáp lại của khách khứa. 

Cà phê: Du nhập vào Việt Nam từ năm 1857, cà phê là sản vật được người Pháp 

đem trồng ở đất Tây Nguyên vì thổ nhưỡng phù hợp (hoặc theo một ý nghĩa nào đó là 

ép buộc chúng ta canh tác loại “vàng đen” đang được châu Âu ưa chuộng này). Từ thế 

kỷ IXX, người Pháp đã đưa giống cà phê Arabica tới vùng Tây Bắc sau khi nghiên cứu 

và nhận thấy lợi thế địa hình cũng như khí hậu nơi đây. Nhiều thập kỷ trôi qua, Điện 

Biên và Sơn La đã trở thành hai trong năm khu vực trồng cà phê Arabica trọng điểm của 

Việt Nam. Cây cà phê đã từng có mặt từ mấy chục năm qua ở tỉnh Điện Biên, nhưng đó 

là giống cà phê thuần chủng (Caturra) của người Pháp mang sang Tây Nguyên từ nửa 

đầu thế kỷ XX. Giống cà phê này năng suất cao, ưa trồng dày, chịu hạn tốt, chất lượng 

thơm ngon, tuy nhiên rất mẫn cảm với bệnh rỉ sắt, bệnh khô cành, khô quả, v.v. lại cộng 

thêm với cách chăm sóc bao cấp nên đã sớm bị đốn hạ. Đến đầu năm 1990, vùng cà phê 

lớn nhất Việt Nam là Tây Nguyên bỗng giành được vị trí thứ 2 trên thị trường thế giới, 

có những nông dân một vụ thu cả tỷ bạc, nên ngành chè, cà phê Điện Biên mới rục rịch 

khởi động lại vùng nguyên liệu vốn đã có những nghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu, v.v. 

chi tiết từ cách đây vài chục năm. Cà phê Điện Biên được đầu tư, hỗ trợ từ nguồn vốn 

135 của Chính phủ, vốn ODA, AFD của các tổ chức quốc tế, người trồng cà phê được 

vay dài hạn không lãi. Thế nhưng phải đến năm 1996, đơn vị chủ quản là Công ty cây 

công nghiệp Điện Biên (nay là Công ty TNHH cây công nghiệp Điện Biên) mới tiến 

hành quy hoạch, ký hợp đồng phân chia đất cho công nhân trồng một giống cà phê chè 

mới, ưu thế cao tên là Catimo (sản phẩm lai tạo giữa cà phê chè Caturra và cà phê vối 

Mundo Novo). Hai năm sau, các khoản hỗ trợ để mở rộng nguồn nguyên liệu có sự điều 

chỉnh, tất cả những hộ được vay vốn sẽ phải tính lãi suất 0,43%, nhưng Nhà nước hỗ trợ 

70%. Do có chính sách tích cực nên đến cuối 2003, diện tích cà phê toàn tỉnh đạt 400ha, 
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riêng ở huyện Mường Ảng chiếm 3/4 số đó. Nằm cách TP. Điện Biên Phủ khoảng 40km 

về phía Tây, huyện Mường Ảng được thiên nhiên ưu đãi về đất đai, khí hậu, thích hợp 

cho việc phát triển cây công nghiệp, đặc biệt là cà phê; từ năm 2008 tới nay, diện tích 

cà phê tăng nhanh, hàng năm trồng mới đạt 250ha đến 500ha, cà phê được trồng ở tất cả 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tập trung chủ yếu ở thị trấn Mường Ảng, xã Ẳng 

Cang, Ẳng Tở, Ẳng Nưa, v.v. là địa bàn có số đông dân cư là người Thái.  

Cà phê tự trồng (chảu ha púk àu): Cách đây vài chục năm, những người Thái lớn 

tuổi trong bản tự trồng cây cà phê trên diện tích nhỏ trong vườn nhà để lấy hạt sử dụng, 

nhưng trồng dưới bóng cây ăn quả, nên cũng không tốn diện tích đất vườn. Khi cà phê 

chín đỏ, đồng bào hái quả về, giã lấy hạt, phơi khô để bảo quản dùng dần. Khi cần uống, 

mang hạt ra giã một lần nữa cho sạch vỏ hạt, rồi rang cháy trong chảo gang, sau đó giã 

cà phê thành bột mịn, cho vào chai thủy tinh để dùng dần. Cà phê ở Việt Nam vào thời 

xưa chỉ có hai cách pha chế và thưởng thức: Pha bằng vợt theo cách của người Hoa hoặc 

pha bằng phin theo cách của người Tây. Việt Nam thời xưa hay sử dụng cách của người 

Hoa, cà phê được bỏ vào một cái vợt để ngâm trong cái ấm bằng sành và luôn được giữ 

nóng trên bếp than. Người Thái Điện Biên cũng uống cà phê theo cách của người Hoa.  

Cà phê pha phin (huốt chók tà sầng): Từ thế kỉ XIX, cây cà phê theo chân người 

Pháp du nhập vào Việt Nam thời thuộc địa và có lẽ chiếc phin cà phê cũng theo đó vào 

Việt Nam, để rồi dần dà nó không chỉ là một dụng cụ chiết xuất đơn thuần mà trở thành 

một điều đặc biệt trong văn hóa cà phê ở Việt Nam. Cách thưởng thức cà phê theo lối 

pha phin kiểu tây kết hợp với phong cách Á Đông đã tạo nên một thuật ngữ rất dễ hiểu 

“cà phê phin”. Người ta cho cà phê đã rang vào phin (phin mua ở chợ), đổ nước đun sôi 

vào, nước sẽ ngấm vào cà phê và chẩy dần xuống cốc hứng. Đổ thêm chút đường hoặc 

sữa đặc có đường vào trong cốc cà phê, dùng thìa quấy lên rồi nhâm nhi thưởng thức. 

Uống cà phê kiểu này mất khá nhiều thời gian, cho nên giới trẻ (những người đang trong 

độ tuổi lao động) không có thời gian thưởng thức cà phê mấy so với người già. 

Cà phê cho vào túi ngâm nước nóng (àu sáư túi che nặm họn): Để chống buồn 

ngủ trong một số sự kiện như thức đêm trông nom người ốm; gặp mặt nhau trong ngày 

tết; thức đêm để nấu cỗ cưới, cỗ lên nhà mới, người ta thường pha cà phê để phục vụ 

nhiều người cùng uống. Người Thái đun ấm nước, hoặc nồi nước cho sôi lên, rồi cho cà 

phê vào cái túi vải may sẵn từ trước, nhúng cả túi cà phê trong nước nóng, chờ một lúc 

cho cà phê tan hoà vào nước, đem chắt nước ra một cái ca to, cho đường, hoặc cho sữa 

đặc có đường vào trong ca, quấy đều lên, rồi rót ra cốc để mọi người thưởng thức. 

Cà phê đóng gói sẵn (sự cà phê hó): Công nghệ chế biến cà phê ngày càng tiến 

bộ, cà phê bột trộn đường, hoặc sữa bột, đem đóng gói, gọi là cà phê tan, cà phê đóng 

gói được người dân mua về sử dụng dần. Những người Thái có thói quen uống cà phê 

thì mua về uống quanh năm, còn những gia đình không quen uống chỉ mua về uống và 

tiếp khách trong ngày tết, ngày lễ. Đối với loại cà phê tan, khi uống người ta chỉ cần đổ 

cà phê vào trong cốc, cho nước sôi vào, quấy đều lên cho tan hết rồi thưởng thức. 
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Trà (che): Trong vô vàn thức uống tồn tại, trà/ chè là thức uống được sử dụng lâu 

đời ở khắp các châu lục với số lượng chỉ đứng sau nước uống. Ngoài yếu tố nguyên liệu, 

lưu giữ những tính chất thơm, ngọt, chát, hương hoa, nội chất đa dạng, trà còn mang 

tính văn hóa vùng miền, tính kết nối giữa người với người rất hài hòa, ăn ý. Trà là một 

trong số ít các thức uống mà nhờ nó mọi người có thể dễ dàng ngồi lại với nhau hàng 

giờ, hàng ngày, dễ kết thành tâm giao, tri kỷ. Trong trà, đặc biệt là trà Việt, còn có một 

điều thú vị khác, ấy là yếu tố văn hóa, tính bản địa, phong tục thưởng thức, nét đẹp ứng 

xử, v.v. mang nhiều khác biệt. Cho đến nay, có thể chắc chắn là Việt Nam nằm trong 

vùng trà nguyên sản của thế giới và có giống trà bản địa đặc trưng; những bằng chứng 

khảo cổ học sớm từ Văn hóa Hòa Bình, có niên đại hơn 13.000 năm trước đã cho thấy 

điều đó. Dấu tích của cây trà và lá trà hóa thạch cũng được phát hiện ở Phú Thọ, đất tổ 

Hùng Vương. Ngay trong tư liệu thành văn đầu tiên của Khổng Tử vào thế kỷ thứ 4 

TCN cũng viết về tập quán uống trà của dân Bách Việt. Như vậy, Việt Nam có một lịch 

sử trà đã lâu đời, những bằng chứng về tư liệu, khảo cổ, nghiên cứu đều khẳng định 

miền Bắc Việt Nam thuộc vùng khởi phát cho những cây trà đầu tiên. 

Trà xanh/ chè xanh (che khiều): Trà xanh hay chè xanh được làm từ lá của cây 

trà chưa trải qua công đoạn làm héo và oxy hóa nên vẫn giữ nguyên màu xanh nguyên 

chất ban đầu. Trà xanh có nguồn gốc ở Nhật Bản nhưng quy trình sản xuất lan rộng tới 

nhiều quốc gia. Trà xanh có nhiều loại, mà khác biệt đáng kể do sự đa dạng của cây trà 

được sử dụng, phương pháp canh tác, quá trình trồng trọt và thời gian thu hái. Uống trà 

xanh được xem là có lợi cho sức khỏe. Đàn ông người Thái có thói quen uống trà, phụ 

nữ người Thái rất ít khi uống trà, thậm chí có người không bao giờ uống vì cho rằng 

uống trà gây khó ngủ. Cây chè xanh được một số gia đình người Thái trồng ở trong vườn 

nhà, hoặc trên nương để lấy lá uống hàng ngày; một số gia đình không trồng chè thì đi 

xin nhà hàng xóm, hoặc mua chè xanh ở ngoài chợ về sử dụng. Chè xanh (chè tươi) đem 

về rửa sạch, vò qua cho nát, bỏ vào cái ca, hoặc cái ấm sứ; lấy nước sôi đổ vào ca, hoặc 

ấm để tráng trà rồi đổ đi, sau đó đổ tiếp nước sôi vào chè, chờ một lúc cho ngấm rồi 

thưởng thức. Người nào quen uống chè xanh thì ngày nào cũng uống, người không quen 

uống thì chỉ uống khi có bạn bè đến chơi. 

Trà khô (che khồ): Đây là loại trà được chế biến bằng phương pháp sấy khô. 

Nguyên liệu chính của trà khô chính là búp chè xanh tươi, vì thế mức độ trà khô ngon 

như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng lá trà. Trà khô ngon là loại trà còn giữ 

được mùi thơm đặc trưng, là mùi thơm nhẹ dịu, tự nhiên. Khi pha, nước trà vẫn giữ được 

độ trong, không cặn, vị trà chát nhẹ ở đầu lưỡi, hậu vị ngọt. Trong trà khô có chứa nhiều 

hợp chất quan trọng có tác dụng giảm mỡ thừa tích tụ trong máu, giảm cholesterol, ngoài 

ra trà khô còn có tác dụng kích thích máu lưu thông tốt hơn, tăng độ đàn hồi của cơ tim, 

vì thế uống trà khô điều độ với liều lượng phù hợp cũng là một cách để tăng cường sức 

khỏe tim mạch. Trà khô có chứa nhiều vitamin cũng như các aminoacid có tác dụng 

chống oxy hóa của tế bào, ngăn ngừa lão hóa, vì thế với người cao tuổi thì trà khô cũng 

là một thức uống có lợi. Người Thái ở tỉnh Điện Biên chủ yếu cư trú tại các vùng thấp, 

nên ít khi trồng cây chè, họ thường mua trà khô ở cửa hàng tạp hóa về để sẵn trong nhà 
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để uống dần hoặc tiếp khách. Khi uống, họ đun nước sôi lên, cho chè vào trong cái 

chuyên (cái tích), đổ nước đun sôi vào tráng chè một lượt, bỏ đi, đổ tiếp lượt nước thứ 

hai, chờ một lúc cho chè ngấm rồi rót ra chén thưởng thức. Người nào có thói quen uống 

trà khô thì ngày nào cũng uống, người không quen uống thì khi bạn bè đến chơi mới 

uống. Trong các dịp hội họp ở thôn/ bản, hoặc trong các hoạt động cộng đồng, bao giờ 

những người tham gia cũng pha trà để cùng uống. 

So sánh ẩm thực của người Thái trắng với người Thái đen 

Người Thái trắng cũng rất giỏi trong chế biến thức ăn, các món ăn qua tay họ chế 

biến, dù các thực phẩm đơn giản cũng thành các món ăn ngon. Các nguyên liệu, gia vị  

dùng chế biến món ăn đều được người Thái trắng tự trồng hoặc thu hái từ núi rừng xung 

quanh nơi cư trú của họ, tạo nên một nét VHAT phong phú, đặc sắc của tộc người. Trong 

VHAT của người Thái trắng, phương pháp chế biến, các nguyên liệu và gia vị sử dụng 

giống như người Thái đen. Họ cũng sử dụng hai phương pháp chế biến chủ đạo là nướng 

và đồ đối với tất cả các loại nguyên liệu. Xét đến cùng, người Thái trắng và người Thái 

đen có cùng một cội nguồn văn hóa, sự khác biệt nếu có là do quá trình di cư, tiếp xúc 

và tiếp biến văn hóa, hoặc ở trong môi trường tự nhiên khác nhau nên có sự điều chỉnh. 

Chẳng hạn, người Thái đen thường có thói quen ăn cay hơn, món ăn nào của họ cũng 

cho nhiều ớt, nhưng người Thái trắng ăn ít cay hơn, món ăn thường cho ít ớt hơn. Tương 

tự như vậy, đối với món lạp thịt sống, người Thái đen không cho nước chua, chỉ ăn ghém 

với rau thơm, nhưng người Thái trắng trộn lạp với nước măng chua để khử tanh, làm 

cho thịt tái đi, rồi cho gia vị vào trộn, v.v.  

Trong chế biến lương thực, người Thái trắng cũng nấu xôi chín bằng phương pháp 

đồ cách thủy, cho xôi chín bằng hơi. Dụng cụ đồ gồm cái ninh bằng đồng và chõ xôi 

bằng gỗ. Lúa nếp được xay, giã, sàng cho sạch trấu và cám; gạo đem ngâm 3-4 tiếng. 

Nếu cơm nấu buổi sáng hôm sau thì ngay từ buổi tối hôm trước người ta đã ngâm gạo. 

Khi xôi chín đổ ra khay, quạt bớt nóng, bỏ vào ếp hoặc giỏ cơm đậy kín, sau đó đem 

vào ủ trong chăn đến bữa mới bỏ ra. Làm vậy, cơm dẻo và không bị khô. Giỏ và ếp đựng 

cơm được đan bằng lạt giang (ngày xưa đan bằng mây hoặc dùng vỏ quả bầu).  

Cách chế biến các món từ thịt, cá của người Thái trắng cũng mang đặc trưng của 

người Thái nói chung. Thịt, cá thường chế biến thành các món thịt sống (lạp sống, gỏi 

thịt, gỏi cá, v.v.), các món thịt nướng (thịt nướng xiên, thịt băm gói lá nướng, thịt vùi 

tro, v.v.), thịt đồ (thịt băm đồ), ướp chua, sấy, luộc, xào, v.v. Thịt làm thức ăn được cung 

cấp từ ba nguồn chính: Tự chăn nuôi, săn bắn được và mua ngoài chợ.  

Các món ăn từ các động vật lưỡng cư, bò sát, côn trùng (sâu tre, sâu chít, dế mèn, 

bươm bướm trắng, mối, sâu măng, bọ xít, trứng kiến đỏ, sâu gỗ chuông, ve, tằm, nhộng 

ong các loại, v.v.), các loại rau, quả, măng thu hái trong tự nhiên (rau dớn, cỏ mần trầu, 

rau má, rau bợ, rau gai, rau sung, rau vả, quả cà dại, quả núc nắc, rêu suối, v.v.) cũng 

chế biến tương tự như người Thái đen. Mỗi loại món ăn có cách chế biến riêng. Các loại 

rau có thể đồ, luộc, xào, nấu canh theo sở thích, khẩu vị của từng gia đình. Từ măng, 

người Thái trắng cũng chế biến thành nhiều món ăn như măng đồ, măng chua, măng 
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pửng, măng khô. Măng tươi thì luộc qua một lần nước để loại bỏ vị đắng, nhiều người 

thích ăn đắng thì luộc, đồ ăn luôn, hoặc chế biến thành món măng xào, nấu hoặc om. 

Cách làm bánh chưng của người Thái trắng cũng có một số điểm khác so với người 

Thái đen. Người Thái trắng cũng có một số món ăn mà người Thái đen không có hoặc 

ít khi làm như bánh khẩu xén, món vịt om chuối.  

Hiện nay, người Thái trắng ở TX. Mường Lay ít tổ chức các lễ hội liên quan tới 

nông nghiệp như người Thái đen, do quá trình di cư để làm thủy điện, họ đã chuyển từ 

làm nông nghiệp sang làm các nghề khác như nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá, buôn 

bán và làm thuê. Vì vậy, trong giá trị kinh tế, giá trị du lịch của ẩm thực người Thái 

trắng có sự khác biệt với người Thái đen. 

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, người Thái trắng tập trung chủ yếu ở TX. Mường 

Lay, huyện Nậm Pồ và một số ít ở vài huyện khác. Ở những địa bàn này, du lịch còn 

chậm phát triển, khách du lịch đến còn ít. Vì vậy, mặc dù giá trị ẩm thực của người Thái 

trắng trên phương diện kinh tế và du lịch đều có tiềm năng rất lớn nhưng chưa khai thác 

được nhiều. Trước đây, một số món ăn nổi tiếng như khẩu xén chỉ được làm vào dịp 

tháng 10 đến tháng 12 âm lịch để phục vụ nhu cầu của đồng bào Thái và các dân tộc vào 

dịp Tết. Thời gian gần đây, một vài loại sản phẩm ẩm thực của người Thái trắng có giá 

trị kinh tế tăng tương đối cao trên thị trường trong nước như khẩu xén, khẩu chí chọp. 

Các loại bánh này đã có mặt trên các sàn giao dịch điện tử như Shopee, Lazada, trong 

các siêu thị lớn, v.v. với giá bán tương đối cao (68-90 đồng/kg), tại Điện Biên bán với 

giá 80-100 nghìn đồng/kg. Món thịt trâu gác bếp Điện Biên, chẳm chéo, cơm lam cũng 

có mặt trên các sàn giao dịch điện tử (thịt trâu giá dao động từ 700.000 đồng đến 900.000 

đồng; chẳm chéo 15-20.000 đồng/lọ 200gr). Điều này chứng tỏ giá trị kinh tế của ẩm 

thực Thái trắng đang có chiều hướng tăng lên. Công ty Safe Green đã phối hợp với các 

hộ người Thái trắng thành lập Câu lạc bộ sản xuất bánh khẩu xén tại bản Bắc 2, xã Nay 

Lưa, TX. Mường Lay để duy trì món ẩm thực truyền thống này. Chính quyền TX. 

Mường Lay cũng chung tay hỗ trợ mỗi cơ sở sản xuất bánh khẩu xén 70% giá trị của 

máy nghiền bột và sắt làm dàn phơi bánh để nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân. 

Hiện tại, sản phẩm bánh khẩu xén thường được các tư thương đặt trước về số lượng và 

chất lượng (yêu cầu về lượng đường, lượng sữa bổ sung vào bột, đây là sự cải tiến so 

với truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng). Các hội viên sản xuất trực 

tiếp và gửi trực tiếp xe khách về xuôi hoặc thông qua tư thương tại chợ trung tâm TX. 

Mường Lay. Việc phát huy giá trị kinh tế của bánh khẩu xén góp phần tạo công ăn việc 

làm ổn định cho người dân, giúp tăng thêm thu nhập và tiêu thụ nguồn nguyên liệu có 

sẵn tại địa phương. Tuy nhiên, chính quyền và doanh nghiệp còn phải nỗ lực hơn nữa 

thì giá trị kinh tế của ẩm thực người Thái trắng mới phát triển xứng với tiềm năng. 

Đối với phát triển du lịch, ẩm thực người Thái trắng cũng có giá trị khá cao giống 

như người Thái đen, với hệ thống các món ăn khá giống nhau, nhưng đến nay giá trị đối 

với du lịch của ẩm thực người Thái trắng vẫn ở dạng tiềm năng, do du lịch ở TX. Mường 

Lay và các huyện có người Thái trắng cư trú còn chậm phát triển. Tuy vậy, có những 



142 

 

món ăn của người Thái trắng đã được các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn trên địa 

bàn tỉnh đưa vào danh mục món ăn đặc sản (vịt om hoa chuối), sản phẩm đặc trưng làm 

quà bán cho du khách (khẩu xén, khẩu chí chọp). 

Các món ăn và gia vị tiêu biểu của người Thái trắng 

Giống như người Thái đen, người Thái trắng có rất nhiều món ăn khác nhau, nhiều 

món ăn được coi là món ăn quý, bởi mức độ cầu kì trong cách chế biến. Hầu hết các 

món ăn của người Thái đen và Thái trắng đều giống nhau, chỉ khác nhau đôi chút về số 

lượng gia vị sử dụng, thêm bớt một vài thành phần, hoặc một vài món người Thái trắng 

có mà người Thái đen không có.  

Bánh Khẩu xén: Sự ra đời của bánh khẩu xén bắt đầu từ câu chuyện dân gian của 

người Thái về một cô gái nghèo ở Mường Lay đã sáng tạo ra loại bánh này và truyền 

dạy cho người Thái trắng. Trong tiếng Thái, “khẩu” có nghĩa là cơm, “xén” có nghĩa là 

cắt. Khẩu xén và khẩu chí chọp là hai loại bánh ngon nổi tiếng của người Thái trắng ở 

TX. Mường Lay. Đây là hai loại bánh cổ truyền, trước đây thường được người Thái làm 

vào dịp tết, hoặc làm quà biếu người thân và bạn bè phương xa. Giống như bánh chưng 

gù, khẩu xén và khẩu chí chọp là món ăn không thể thiếu để dâng cúng tổ tiên trên mâm 

cỗ ngày tết của đồng bào Thái trắng. Nguyên liệu và cách chế biến của người Thái trắng 

và người Thái đen khá giống nhau. Công cụ chế biến khẩu xén hiện đại hơn xưa, gồm 

máy xay gạo và sắn thành bột, nồi ninh, chõ gỗ to để đồ, bàn to để cán và cắt, giàn để 

phơi bánh. Khẩu xén thường được làm vào dịp tết để dâng cúng tổ tiên, tặng anh em, 

bạn bè. Ngày nay, khẩu xén không chỉ là món ăn trong ngày tết của người Thái, mà đã 

trở thành sản phẩm hàng hóa. Người Thái trắng ở TX. Mường Lay đã thành lập các tổ 

hợp tác và xây dựng mô hình “nhóm duy trì bánh khẩu xén” theo phương thức liên kết 

sản xuất để gắn kết các hộ làm bánh khẩu xén và khẩu chí chọp, qua đó tạo thêm nhiều 

việc làm, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân vùng tái định cư. 

Khẩu chí chọp: Nguyên liệu chính là gạo nếp loại ngon nhất, cách chế biến có vài 

điểm khác với bánh khẩu xén. Khẩu chí chọp cũng là món ẩm thực được dâng cúng 

trong dịp tết. Cùng với khẩu xén, khẩu chí chọp được công nhận là sản phẩm OCOP 3 

sao của tỉnh Điện Biên, là thương hiệu sản phẩm hàng hóa của người Thái trắng ở TX. 

Mường Lay. Hiện nay, các tổ hợp tác làm bánh đã mua sắm máy nghiền bột chạy điện 

(máy do chính quyền hỗ trợ phần lớn kinh phí) thay cho các công cụ thủ công đơn giản, 

giúp các gia đình làm bánh nhàn hơn. Vì thế, trước đây, khẩu xén và khẩu chí chọp chỉ 

làm vào dịp tết, giờ đây được sản xuất quanh năm để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngoài 

tỉnh và khách du lịch. 

Món gỏi cá: Một số nhà nghiên cứu cho rằng món ăn sống của người Thái bắt 

nguồn từ thời nguyên thủy, khi con người chưa biết dùng lửa, chủ yếu ăn sống. Trải qua 

quá trình phát triển, cùng với những tiến bộ về kỹ thuật, biết dùng lửa, VHAT phát triển, 

các món ăn sống tiếp tục duy trì, một mặt để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, mặt khác đáp 

nhu cầu ẩm thực của con người, nhưng ở trình độ cao hơn. Các món sống được chế biến 

phối trộn với nhiều gia vị, rau thơm, nước chua để trở thành món ăn nhiều dinh dưỡng 
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và tốt cho sức khỏe. Nguyên liệu: Cá tươi loại to; các gia vị có mắc khén, ớt, gừng, sả, 

muối, mì chính; các loại rau thơm có thì là, mùi tàu, v.v.; rau có hoa chuối rừng, lõi cây 

chuối tây. Chế biến: Cá rửa sạch, cạo vảy, mổ bụng, bỏ lòng, để ráo nước, lấy phần lườn 

cá thái lát mỏng. Hoa chuối và lõi cây chuối tây, thái nhỏ mỏng. Nước chua (chế biến 

từ măng chua) đun chín, hoặc nước cốt chanh cho vào bát. Khi ăn, bỏ thịt cá vào bát 

nước chua ngâm ngập trong nước chua, gắp ra ăn cùng với các loại lá sung, lá vả, lá cây 

vàng anh non (chát) và chấm các chéo gồm muối, ớt, mắc khén, mùi tàu, tỏi. Người Thái 

quan niệm rằng ăn đồ tươi sống thì tốt cho sức khỏe. Ngày nay, người Thái trắng vẫn 

thích ăn món này, thường làm món này để ăn lúc rảnh rỗi hoặc lúc gia đình có việc.  

Lạp thịt sống: Món ăn này có từ lâu đời của người Thái trắng. Nguyên liệu: Thịt 

trâu, bò; các loại gia vị (mắc khén, ớt, tỏi, gừng); các loại rau thơm (mùi tàu, rau răm, 

rau mùi); da trâu, bò. Chế biến: Lấy loại thịt ngon nhất như thịt thăn, thịt đùi, đem thái 

lát mỏng, ngâm trong nước muối, hoặc nước lá ổi, hoặc nước măng chua khoảng 15 

phút, vớt ra, vắt kiệt nước, băm nhỏ, bỏ tỏi đập dập băm nhỏ vào, thêm các loại rau thơm 

thái nhỏ trộn cùng với các gia vị, đem giã nhuyễn. Da trâu, bò thui xém vàng, ngâm 

nước, cạo sạch, thái lát mỏng, bỏ vào trộn đều với gia vị, rau thơm. Trộn đều hỗn hợp 

thịt với da là ăn được. Người Thái trắng rất thích ăn món này, thường làm khi có điều 

kiện hoặc rảnh rỗi. Ở TX. Mường Lay hay huyện Nậm Pồ, các món này không có trong 

thực đơn của các nhà hàng. Tuy nhiên, ở TP. Điện Biên Phủ có một số nhà hàng dân tộc 

đã đưa món này vào thực đơn, nếu khách hàng có nhu cầu thì chế biến. Đây là món ăn 

tương đối kén chọn khách hàng, bởi thành phần chính là thịt sống, nếu không chế biến 

sạch sẽ, vệ sinh, ăn vào dễ đau bụng. 

Món thịt nướng: Đây là món rất ưa chuộng của người Thái trắng, có từ lâu đời. 

Nguyên liệu: Thịt trâu, bò, lợn, dê, gà; gia vị (mắc khén, ớt, muối, gừng, hành khô). Chế 

biến: Thịt thái thành từng miếng, ướp gia vị, dùng xiên, kẹp tre nướng, hoặc băm nhỏ 

thịt, đập quả trứng vào, bóp nhuyễn, dùng lá chuối hoặc lá dong cuộn tròn cho vào kẹp 

tre nướng, ăn rất thơm ngon. Các món thịt nướng đều là món ăn truyền thống của người 

Thái, vừa có giá trị văn hóa, vừa có giá trị tâm linh. Người Thái trắng thường hay sử 

dụng món này để làm lễ vật dâng cúng, tiếp khách quý, ăn vào dịp tết. Ngày nay, món 

thịt nướng thường được các nhà hàng chế biến để phục vụ khách hàng. Ngoài món thịt 

gói lá nướng trong kẹp tre, các nhà hàng còn tạo ra món thịt nướng xiên, thịt gà, chim 

nướng cả con, ăn với xôi nếp. 

Món thịt băm gói lá nướng: Thịt băm gói lá nướng là món lâu đời, được người 

Thái trắng ưa chuộng. Nguyên liệu: Thịt trâu, bò, lợn; các loại gia vị (ớt, mắc khén, 

gừng, hành khô muối); các loại rau thơm (mùi, mùi tàu, hành tươi). Chế biến: Thịt được 

thái miếng mỏng, băm nhỏ cho nhuyễn. Sau đó, trộn thêm các gia vị gồm mắc khén, 

muối, hành tươi, hành khô (trong món này không thấy ớt). Các nguyên liệu này giã nhỏ 

ra, mịn. Thịt được trộn đều cùng với các gia vị, rau thơm, để một lúc cho ngấm, cho vào 

lá dong tươi hoặc lá chuối tươi, bọc 3-4 lớp, gói thành hình chữ nhật, kẹp tre nướng trên 

bếp than hoa. Khi nướng, điều chỉnh lửa sao cho lửa không quá to vì khi nướng nước 
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thịt chảy ra dễ làm cháy lá. Nướng trên than đòi hỏi người ta phải nướng rất khéo, nếu 

không thịt sẽ không chín đều, lá dong bị cháy hết. Người Thái trắng thường chế biến 

món này vào dịp nhà có khách, hoặc có công việc quan trọng, cũng có thể ăn vào những 

ngày thường, cũng là món ăn thực khách thích ăn so với nhiều món ẩm thực của người 

Thái. Đây là món ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Các nhà hàng, quán 

ăn dân tộc trên địa bàn tỉnh thường đưa món này vào thực đơn để khách hàng lựa chọn. 

Món thịt sấy: Món ăn truyền thống của người Thái trắng được sử dụng để ăn dần 

trong năm, hoặc sử dụng khi có khách đến chơi nhà. Nguyên liệu: Bất kỳ loại thịt gì 

cũng sấy khô được, nhưng người Thái trắng thường làm món này bằng thịt trâu. Chế 

biến: Người ta lấy thịt rửa sạch, thái thành từng khúc nhỏ có độ dày vừa phải, sau đó 

trộn với các gia vị gồm mắc khén, muối, mì chính bỏ vào ướp để cho thịt ngấm gia vị, 

dùng que nhọn xiên qua đầu miếng thịt, còn đầu kia bỏ thõng xuống, thành từng xiên 

rồi gác trên bếp lửa hong cho khô. Thịt khô, rút thịt ra khỏi xiên, tiếp tục bỏ vào chõ đun 

cách thủy, lấy ra để nguội, lấy que tre xiên lại, rồi gác lên trên bếp lửa hong cho khô. 

Đến khi ăn, lấy thịt sấy khô kẹp vào que tre, nướng trên than hồng hoặc vùi kín trong 

tro nóng, thấy mùi thịt thơm, bỏ ra thớt, dùng phần lưng dao đập nhẹ cho bay sạch tro 

là ăn được. Món thịt sấy là món ăn ưa thích của người Thái trắng. Họ thường làm món 

này để ăn dần, phòng khi không đi chợ, khách đến bất ngờ không kịp chuẩn bị các món 

khác. Món này khi ăn nhâm nhi với rượu và chấm với chéo ăn rất ngon. 

Món vịt om hoa chuối: Đây là món ăn nổi tiếng của người Thái trắng ở Mường 

Lay. Nguyên liệu: Thịt vịt; gia vị (mắc khén, ớt, gừng, muối, hành khô, sả); hoa chuối. 

Chế biến: Người ta lựa con vịt ngon, sơ chế sạch sẽ, chặt thành từng miếng vừa phải, 

sau đó ướp với các gia vị đã chuẩn bị sẵn (mắc khén, ớt, củ sả, muối hoặc bột ngọt) và 

hoa chuối thái nhỏ. Sau đó dùng lá dong hoặc lá chuối gói lại giống như gói bánh chưng, 

bỏ vào chõ đồ lên. Món này đồ tương đối lâu, khoảng 3 tiếng, om nhỏ lửa. Món này chỉ 

thấy người Thái trắng ở TX. Mường Lay chế biến. Khi làm, trộn nhiều loại gia vị như 

ớt, gừng, sả, bột gà, mắc khén. Khi ăn, có mùi hơi cay nồng nhưng khi đưa vào miệng 

có vị ngọt, bùi lan tỏa, ăn rất ngon. Món này được nhiều nhà hàng chế biến, đưa vào 

thực đơn để phục vụ khách hàng. 

Món cá nướng “pa pỉnh tộp”: Người Thái trắng cũng làm món cá nướng như 

người Thái đen. Đây là món ăn truyền thống, món ăn quý của người Thái trắng. Nguyên 

liệu: Cá chép, trôi, trắm, cá suối (đặc biệt là cá sỉnh); các loại gia vị; các loại rau thơm. 

Chế biến: Người ta chọn con cá vừa phải không quá to, không quá nhỏ, trọng lượng 0,5-

1kg, cá béo và còn sống, để nướng cá kiểu pa pỉnh tộp. Cá làm món này có nhiều loại 

khác nhau, người Thái ở TX. Mường Lay thích làm món pa pỉnh tộp từ cá sỉnh, nhưng 

cá sình tự nhiên không còn nhiều, nên người ta có thể làm món này bằng cá chép, cá 

trắm, cá trôi, v.v. Trước khi mổ cá, phải cạo sạch vảy để gia vị có thể ngấm vào cá, 

không mổ cá đằng bụng mà mổ sống lưng cá để khi gấp úp, con cá mềm mại dễ gấp 

hơn, phần bụng để nhồi gia vị, rau thơm. Các loại gia vị dùng cho món này: mắc khén, 

gừng, tỏi, hành, sả; các loại rau thơm rừng, mầm măng của cây sa nhân. Các loại gia vị 
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băm nhỏ, giã nhuyễn cùng với các loại rau thơm trộn đều, nhồi vào bụng cá. Gấp đôi 

con cá lại, xoa một lớp bột giềng và thính gạo lên da cá rồi kẹp con cá vào vỉ nướng 

hoặc que nướng bằng tre. Que gắp nướng phải bằng cây tre bương dày, tươi càng tốt, 

chẻ thành đôi hoặc ba, bốn chạc để kẹp con cá cho chắc chắn. Sau đó, phải nướng cá 

trên than hồng. Khi cá chín vàng đều, mùi thơm tỏa ra là lúc cá đã chín. Món ăn quý để 

đãi khách, còn là món ăn thường ngày người Thái trắng thích ăn, rất thuận tiện cho việc 

gói cơm đi làm nương, đồng áng. Ngày nay, hầu hết các nhà hàng, quán ăn dân tộc trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên đều cung cấp món ăn này cho khách hàng. Đây là món ăn hàng 

đầu thường được du khách lựa chọn để ăn cùng với xôi nếp. Món cá nướng này cũng là 

lễ vật dâng cúng trong các dịp lễ quan trọng của người Thái trắng, không chỉ vì giá trị 

ẩm thực của món ăn mà còn là giá trị văn hóa. 

Món rau nộm tổng hợp “phắc nừng chụp”: Đây là món truyền thống của người 

Thái trắng, rất độc đáo, thơm ngon, bổ dưỡng lại rất lạ miệng, có thể dùng để đãi khách 

quý hoặc dành cho những ngày vui lớn. Nguyên liệu: Các loại rau (mần trầu, rau bướm, 

bồ công anh, rau má, rau cải xoong, rau ngót, rau dớn, rau cải, rau dền, rau tầm bóp, lá 

đu đủ, rau thì là, quả cà dại, v.v.); gia vị có mắc khén, gừng, vỏ dổi, muối, v.v. Chế biến: 

Các loại rau, quả rửa sạch, phối trộn theo tỉ lệ nhất định (phụ nữ Thái có kinh nghiệm), 

nêm các gia vị, sao cho hài hòa giữa vị đắng, chát, cay, ngọt, bùi hòa quyện với nhau, 

làm cho món ăn bình dị đạt độ thơm ngon nhất. Sau đó, cho tất cả rau vào dụng cụ để 

đồ xôi (người Thái gọi là phắc). Khi xôi đồ chín, rau vẫn xanh ngắt, mềm, tỏa hương 

thơm dịu. Món này được chấm mắm cá hoặc chẳm chéo, khi ăn có vị thơm, bùi, ngọt, 

một chút đắng. Trong các nhà hàng, món này ít thấy có trong thực đơn. 

Món ăn từ rêu: Rêu được lấy dưới bờ suối, rửa sạch bùn đất, rác dính trong rêu, 

chặt từng khúc vừa phải, để cho ráo nước. Các loại gia vị như mắc khén, hạt dổi, ớt, tỏi, 

gừng, lá chanh, củ sả, muối, v.v. được giã nhuyễn trộn đều với rêu, sau đó dùng lá dong 

gói lại, dùng lạt tre buộc túm hai đầu, bẻ quặt hai mép lá thành hình khum khum treo 

trên thanh nẹp tre. Sau đó, đem vùi trong tro nóng đến khi lá dong khô thì lấy thanh tre 

ra, lá dong cháy đến lớp trong cùng, mỡ và nước xanh thơm của rêu rỉ ra là được. Thành 

phẩm có mùi gia vị hòa quyện với mùi thơm của rêu, giữ được cái mát lành, thơm ngon, 

bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, mang lại giá trị ẩm thực Thái, nhưng nấu rất công phu, cầu 

kỳ. Vì thế, món ăn này dùng để tiếp khách quý đến chơi nhà, hoặc ăn vào các dịp lễ, tết 

và các ngày lễ quan trọng (ví dụ đám cưới), hoặc nếu gia đình ăn thì hay ăn vào buổi 

tối, khi đông đủ các thành viên.  

Ngoài các món ăn kể trên, người Thái trắng còn nhiều món ăn khác cũng rất tiêu 

biểu như nậm pịa, các món chấm (chẳm chéo), món canh bon da trâu, xôi ngũ sắc, các 

món măng, thịt sấy, cá sấy, v.v. Các món ăn này về cách chế biến cơ bản cũng giống 

như cách chế biến của người Thái đen. 

Đồ uống tiêu biểu nhất của người Thái trắng là rượu. Cũng giống như người Thái 

đen, rượu như một chất dẫn, chất kết nối giữa con người với con người, con người với 

thiên nhiên. Rượu có thể sử dụng để hòa giãn giữa con người với con người hoặc giữa 
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con người với thế giới tự nhiên. Chính vì thế, người Thái trắng sử dụng rượu trong các 

bối cảnh khác nhau từ bữa cơm hằng ngày, bữa cơm mời khách, lễ cơm mới, lễ cúng, 

v.v. Người Thái trắng cũng có 2 loại rượu chính là rượu nấu và rượu cần, nhưng rượu 

nấu bằng men lá truyền thống phần lớn đã bị mai một, ít người biết làm.  

Rượu cần: Đối với người Thái trắng, rượu cần là đồ uống phổ biến, nhưng chế 

biến rất cầu kỳ. Men rượu cần làm từ những thứ lá cây và quả rừng, gọi là men lá. Để 

làm men lá, người ta dùng bơ hinh ho, khi mắc cái, củ giềng, lá trầu không, quả ớt, v.v. 

đem giã thật nhuyễn với gạo tấm, sau đó nắm thành từng miếng tròn, dẹt như bánh rán, 

xếp thành từng lớp đều nhau, đem ủ với rơm 15-20 ngày, men có mùi thơm bốc lên, lúc 

đó đem giã nhỏ rắc vào cái rượu, mỗi mẻ rượu cần 7-9 bánh. Trong cộng đồng Thái, 

ngày nay rất ít người biết làm men lá, chẳng hạn phỏng vấn ở TX. Mường Lay, chỉ có 

một gia đình trưởng bản biết làm men lá từ 10 loại lá, vỏ cây, rễ cây trong rừng, một số 

lá cây thuốc, chữa bệnh. Trong rượu cần, nếu cái rượu làm từ củ sắn khô, phải ngâm sắn 

ở suối ba ngày đêm cho hết mùi và độc tố của sắn, rồi vớt lên phơi khô, trộn với trấu lẫn 

tấm, đồ chín, rồi đổ ra mẹt hoặc lá để thật nguội; đem men lá rắc đều từng lớp, tiếp tục 

ủ bằng lá chuối hoặc lá rừng để rượu bốc mùi thơm lên rồi đem bỏ vào từng chum, dùng 

lá chuối hoặc mảnh ni lông bịt kín (nếu để hở hơi, rượu sẽ bị chua). Ủ rượu trong 25-30 

ngày là có thể uống được, nhưng để càng lâu rượu càng đặc, càng ngọt. Người Thái còn 

làm rượu cần bằng ngô. Người Thái trắng chỉ uống rượu cần trong những ngày lễ, ngày 

tết, hay khi có khách quý đến chơi, uống rượu cần càng đông người càng vui.  

Rượu chưng cất: Ngoài rượu cần, người Thái còn nấu rượu chưng cất; loại rượu 

này uống rất êm, chất lượng tốt, uống không bị đau đầu. Rượu chưng cất hai lần nặng 

độ dùng để ngâm rượu thuốc với chim bìm bịp, mật gấu, tắc kè, ong, các loại rễ cây, v.v. 

Nguyên liệu làm rượu cất từ gạo nếp, ngô, sắn, nhưng gạo nếp là ngon nhất. Men lá cũng 

làm từ một số lá cây, đem về phơi nắng khô giòn, giã nhỏ, sàng lấy bột, trộn bột gạo, 

nặn bánh đặt vào trấu, rơm, lấy lạt xiên, phơi cho khô, treo gác bếp. Theo kinh nghiệm 

của người Thái, cứ dùng 10kg gạo tẻ thì được 7 lít rượu. Rượu men lá uống không đau 

đầu, nhưng loại rượu này không còn phổ biến vì khó tìm lá làm men, nên người ta dùng 

men bán sẵn ở chợ. 

Nước uống: Cũng giống như người Thái đen, ngoài uống nước lã, người Thái 

trắng còn uống nước đun với các loại cây có giá trị dược liệu, trong đó nước vối được 

sử dụng phổ biến hằng ngày. Vối được hái lá tươi, hoặc hoa, quả đem rửa sạch, vò nát 

cho vào nồi hãm thành nước vối. Ngoài ra, lá mít cũng được hái tươi về rửa sạch, nướng 

qua lửa cho tái, sau đó vò nhẹ cho vào nồi đun nước uống, nước lá mít có vị chát, ngọt, 

hương vị rất độc đáo hiếm có; nước lá nhân trần dễ kiếm trong rừng, cũng được người 

Thái hay dùng đun nước uống, có tác dụng mát gan, giải độc, chữa bệnh kém ăn. 

Ẩm thực trong các bối cảnh khác nhau 

Giống như người Thái đen, ẩm thực của người Thái trắng trong các bối cảnh khác 

nhau cũng có những điểm khác nhau. Trong bữa cơm thường ngày, người Thái trắng có 

thể ăn rất đơn giản, bát cơm, quả cà chấm với chéo cũng xong bữa, nhưng khi có khách 
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đến chơi nhà, hoặc lễ, tết thì phải tươm tất, phải làm nhiều món để đãi khách, thể hiện 

sự kính trọng đối với khách. Đối với các món ăn dâng cúng, dù nhà không có điều kiện, 

họ cũng phải cố gắng vay mượn làm bữa cơm cúng để cảm tạ ông bà tổ tiên, các thần, 

cầu xin được phù hộ để làm ăn tốt lên. 

Mâm cơm của người Thái trắng, dù là bữa cơm thường ngày hay bữa cơm trong 

ngày lễ lớn, hay đồ dâng cúng, trong các món ăn bao giờ cũng đảm bảo sự cân bằng âm 

– dương, sao cho hai yếu tố này hòa quyện, bổ sung cho nhau tạo nên sự hấp dẫn, ngon 

lành của món ăn. Chẳng hạn, đối với các món ăn có tính âm, người Thái trắng dùng 

thêm một số gia vị có tính dương như ớt, sả, gừng, tiêu, mắc khén để cân bằng; những 

vị cay cũng được điều hòa bằng vị chua của măng chua, khế, chanh, rau má.  

Trong cuộc sống thường ngày của người Thái trắng, cơm xôi trắng, măng chua, 

cá nướng gấp, cá suối nướng là các món ăn phổ biến. Ngày nay, giống như người Thái 

đen, họ chủ yếu ăn cơm tẻ thay vì cơm nếp như trước, ăn ba bữa một ngày, gồm bữa 

sáng, bữa trưa, bữa tối, trong đó hai bữa chính là bữa trưa và tối, bữa sáng là phụ. Trong 

các bữa chính, người Thái không thể thiếu cơm tẻ, ăn với các thực phẩm như thịt, cá, 

rau, măng, bầu bí, v.v. Nhìn chung, cơ cấu bữa ăn gồm có cơm, đồ nướng, rau và canh. 

Trong khuôn khổ tài chính cho phép, người ta đi chợ để đảm bảo ăn đủ chất dinh dưỡng 

cho các thành viên trong gia đình. Sự cân bằng chất dinh dưỡng thể hiện qua việc lựa 

chọn mua thực phẩm phù hợp, thay đổi thực đơn món ăn để ăn không bị nhàm chán, 

thay đổi cách chế biến các món ăn để ăn ngon miệng hơn, thay đổi cách trình bày và 

phối màu sắc để món ăn thêm hấp dẫn. 

Trong mâm cơm tiếp khách, người Thái trắng thường làm món gà mọ, lạp sống 

(trâu, bò), cá nướng gập, trâu sấy, thịt nộm lá chua chát, nộm rau rừng, măng các loại, 

canh cá quả, nộm quả núc nác, v.v. Hương vị hòa quyện của các loại gia vị như vị cay 

của mắc khén, ớt, vị ngọt của đồ nướng, vị mặn của muối, vị tươi ngon của đồ ghém tạo 

nên các sắc thái riêng mà nếu thiếu vị nào cũng sẽ làm mâm cơm mất ngon. Vào những 

ngày có khách, mâm cơm được đặt trang trọng trên sàn nhà gần cửa sổ. Đối với người 

Thái trắng, bữa ăn thể hiện sự quây quần của cả nhà bên mâm cơm. Chỗ ngồi trong mâm 

cơm được người Thái sắp xếp rõ ràng, phía trên là dành cho người lớn tuổi, trụ cột trong 

gia đình và khi có khách thì chỗ này dành cho khách ngồi để thể hiện sự hiếu khách và 

tôn trọng khách; phía dưới dành cho phụ nữ, trẻ em; phụ nữ trong nhà, nhất là con dâu, 

con gái thường ngồi vị trí đầu nồi để tiện lấy cơm cũng như thức ăn cho cả gia đình. 

Cách bố trí chỗ ngồi như vậy không phải là phân biệt đẳng cấp mà thể hiện tôn ti trật tự, 

có trên, có dưới trong gia đình người Thái. Bình đẳng giới thể hiện ở phân công phụ nữ 

lo bếp núc, thu vén công việc gia đình, nam giới lo công việc liên quan đến xã hội, ngoại 

giao, người già chăm lo dạy bảo con cháu. 

Trong các dịp lễ, tết, các món ăn ngon hơn, đa dạng hơn như cá ống, cá sấy, thịt 

sấy là các món không thể thiếu; bánh chưng (khẩu tổm), bánh xén (khẩu xén) là món ăn 

đặc trưng của tết nguyên đán. Tương ứng với các tập quán đó, các kiêng kị, những quy 

định trong cách chế biến món ăn, cung cách ăn, vị trí ngồi ăn của mỗi người, đã trở 
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thành qui luật bất thành văn điều chỉnh hành vi của mỗi người dân đều không khác gì 

nhau trong cộng đồng Thái trắng và Thái đen. 

Trong ăn, uống của người Thái trắng, ứng xử xã hội thể hiện cũng giống như ở 

người Thái đen. Ăn uống ngoài việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho con người, còn 

gắn liền với các thực hành văn hóa. Bữa ăn phải đợi đầy đủ mọi người trong nhà mới 

ăn. Trong bữa ăn của mỗi gia đình còn là ý thức về sự nhường nhịn, kính trên nhường 

dưới, luôn dành sự ưu tiên cho người cao tuổi, trẻ nhỏ, người ốm, phụ nữ ở cữ hay có 

mang về khẩu phần ăn (món ngon, giá trị dinh dưỡng cao), cách ăn (nấu cơm riêng, thức 

ăn riêng) tốt hơn, v.v. Người Thái rất coi trọng giá trị tinh thần trong ăn, uống, một bữa 

cơm dù nhiều món hay ít món không quan trọng bằng mọi người đều vui vẻ.  

Tóm lại, về cơ bản, các món ăn, đồ uống tiêu biểu, truyền thống của người Thái 

đen và người Thái trắng rất giống nhau (khư cằn), có thể tới trên 90%; sự khác nhau (lák 

cằn) ở một số điểm như sau:     

- Người Thái trắng không ăn nhiều ớt như người Thái đen, hầu như trong các món 

ăn họ cho rất ít ớt, thậm chí không cho ớt. Trong bữa cơm thường ngày, người Thái 

trắng không cần bát ớt, người nào muốn ăn thì lấy quả ớt về ăn riêng; trong khi đó người 

Thái đen đã đặt mâm cơm là phải có bát chéo (trong có ớt, muối, mák khén, hạt dổi, mì 

chính làm chủ đạo; tùy theo từng món để chấm mà họ sẽ thêm rau thơm, gia giảm khác 

cho phù hợp với thức để chấm). Người Thái đen quan niệm bát chéo là tượng trưng cho 

chủ nhà, cho linh hồn của mâm cơm, vì vậy trong mâm cơm nhất thiết phải có bát chéo. 

- Người Thái trắng khi chế biến món lạp thịt tươi không để ráo nước như cách làm 

của người Thái đen. Người Thái trắng băm cùi quả cók (một loại quả họ quả cóc) cho 

vào món lạp và pha nước như canh, lấy vị chua làm chủ đạo, trong khi đó người Thái 

đen thì lấy vị cay làm chủ đạo, ai thích vị chua sẽ chấm riêng bát nước chấm chua, ai 

thích vị đắng sẽ chấm chéo pịa. 

- Người Thái trắng thích ăn tỏi hơn người Thái đen, vì thế các món ăn của người 

Thái trắng cho nhiều tỏi hơn người Thái đen. 

- Người Thái trắng có món thúa nâu rất phổ biến trong đời sống. Họ không nặn 

thành bánh và sấy khô như cách chế biến của người Thái đen, mà bỏ vào trong lọ, pha 

nước sền sệt, khi ăn thì mang ra làm đồ chấm. Kể cả chấm các loại quả chua như quả 

nhót, quả xoài xanh, quả me, v.v. để ăn vặt, giải khát, người Thái trắng cũng chấm với 

thúa nâu, trong khi đó người Thái đen chỉ sử dụng món thúa nâu để chấm rau, măng, 

thịt lợn luộc, còn khi ăn quả chua thì họ chấm với muối ớt, chứ không chấm thúa nâu vì 

cho rằng không hợp khẩu vị, không truyền thống. 

- Thời điểm hiện tại, người Thái trắng thích nấu các món ăn giống kiểu người 

Kinh như các món xào, luộc, chiên/ rán, hơn là các món truyền thống. Ngược lại, người 

Thái đen lại thích nấu các món truyền thống hơn là nấu các món ăn kiểu người Kinh, họ 

rất hạn chế dùng dầu, mỡ. 
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2.2.3. Tổ chức ăn uống 

Các bữa ăn và món ăn 

Người Thái thường ăn ba bữa trong một ngày, trong đó bữa sáng là bữa ăn phụ, 

bữa trưa và bữa tối là hai bữa ăn chính. 

Bữa sáng (khảu chạu) được coi là bữa ăn phụ trong ngày, người nào dậy trước ăn 

trước, người nào dậy sau ăn sau, ví dụ người lao động sẽ dậy sớm hơn người già, trẻ em 

và người ốm, cho nên người đi làm sẽ ăn trước, những đối tượng còn lại ai dậy trước ăn 

trước, ai dậy sau ăn sau. Thức ăn trong bữa sáng khá đơn giản, có thể chỉ cần ăn xôi từ 

bữa tối hôm trước còn dư lại (bữa tối thường nấu cơm, xôi nhiều hơn bữa trưa để dư lại 

ăn sáng hôm sau), đem nướng qua một chút cho nóng; hoặc rang xôi, rang cơm nguội 

để ăn; hoặc nấu vội nồi canh rau có sẵn trong nhà để chan cơm ăn; hoặc có khi chỉ ăn 

cơm nguội với thịt cá thừa từ hôm trước. Nếu ngày nào gia đình có người đi làm xa, 

phải dậy nấu cơm mang đi ăn, hôm đó họ sẽ nấu nhiều lên để đủ cho cả gia đình ăn sáng 

luôn. Vào thời điểm hiện tại, các gia đình người Thái thường đi mua mì ăn liền, phở khô 

về để nấu ăn sáng, hoặc đi mua bánh cuốn, bánh gối, bánh tẻ về nhà cùng nhau ăn sáng, 

hoặc các thành viên tự đi ăn phở, bún, bánh cuốn, v.v. ngoài hàng quán, tùy theo khả 

năng kinh tế, sở thích của từng người, từng gia đình. 

Bữa trưa (cìn ngai) và bữa tối (cìn lanh) là hai bữa ăn chính của gia đình. Sau giờ 

đi làm về các thành viên sẽ cùng nhau nấu cơm, chỉ trừ những người đi làm xa không 

thể về nhà kịp. Mâm cơm bình thường thường có 3-4 món ăn đặc trưng, gồm:  

- Một món canh, như canh rau, canh măng, canh củ quả, canh cá, canh thịt, v.v.; 

thông thường bữa cơm kế tiếp không nấu lặp lại món canh bữa cơm trước đó.  

- Một món thịt luộc hoặc món thịt xào, món thịt nướng hoặc món cá nướng, món 

cá chiên hoặc cá gói lá đồ. Đôi khi có cả món thịt và món cá, nhưng số lượng của món 

sẽ ít đi so với chỉ có một món. Bữa kế tiếp thường không chế biến lặp lại món đã ăn từ 

một, hai bữa trước đó, ví dụ bữa trưa của ngày hôm nay sẽ chế biến khác các món của 

bữa trưa và bữa tối ngày hôm qua. 

- Một món rau, như rau đồ trộn, rau xào, luộc, rau đồ chấm chéo, rau muối dưa, 

hoặc rêu đá, v.v. tùy theo từng mùa vụ trồng cấy hoặc hái lượm trong tự nhiên. 

- Xôi hoặc cơm tẻ, hoặc cả hai thứ, tùy theo sở thích của từng gia đình. 

Mâm cơm ăn tươi của gia đình (pan khảu cìn chẹp sưa chụ pựa): Bữa cơm ăn tươi 

là bữa cơm có nhiều món chế biến cầu kỳ và sử dụng nguyên liệu có giá cả cao hơn bữa 

cơm bình thường, tạo khẩu vị ngon hơn bình thường, nói chung là có cả nhóm rau, nhóm 

thịt, nhóm cá và có rượu. Người Thái thường tổ chức ăn tươi hơn bữa cơm bình thường 

khi có những sự kiện chủ yếu sau đây: 

- Khi trong cộng đồng mổ đụng trâu, lợn, người Thái thường chế biến thêm một 

số món ăn tươi như: Món lạp thịt trâu; món tiết canh trâu; món lạp thịt lợn; món tiết 

canh lợn; các món chế biến từ nội tạng lợn; các món nướng tái từ thịt trâu; món nướng 
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từ thịt hoặc xương sườn lợn, v.v. Trong bữa cơm này, các thành viên trưởng thành trong 

gia đình thường uống thêm rượu để kích thích vị giác, ăn ngon và ăn được nhiều hơn. 

- Khi con cái đi làm xa nhà về thăm, gia đình cũng tổ chức bữa ăn tươi, như chế 

biến món thịt nướng, cá nướng, cá gỏi, mổ thêm con gà, mua thêm giò, chả ngoài chợ 

về bổ sung, v.v. Trong bữa cơm này, các thành viên trưởng thành trong gia đình thường 

uống thêm rượu để kích thích vị giác. 

- Khi gia đình có việc vui như: Bán gia súc, gia cầm được giá; bán được hoa, quả, 

ngô, thóc, sắn, v.v. người Thái cũng thường tổ chức ăn tươi. Trong những dịp đó, họ 

thường đi mua thịt, cá về chế biến thành một số món ăn phong phú hơn bữa cơm bình 

thường. Trong bữa cơm này, các thành viên trưởng thành trong gia đình thường uống 

thêm rượu để kích thích vị giác. 

- Khi gia đình tổ chức tháo ao (tát ao) để bán cá, tôm, người Thái cũng thường tổ 

chức chế biến ăn tươi hơn ngày thường, như chế biến món cá gỏi, cá nướng, cá nấu canh, 

kết hợp mua thêm thịt lợn, thịt trâu ở ngoài chợ về chế biến thêm. Trong ngày này, gia 

chủ thường mời gọi một số người hàng xóm láng giềng về dự cùng; các thành viên tham 

dự thường uống thêm rượu để kích thích vị giác. 

- Khi gia chủ đi nhờ anh em, họ hàng về làm giúp công việc gì đó, như sửa lại mái 

nhà, tu sửa bờ ao, gieo cấy lúa, gặt lúa, thu hoạch ngô, sắn, gia chủ sẽ làm một bữa ăn 

tươi để cảm ơn những người đến giúp, trong đó các món ăn phong phú hơn bình thường 

và không thể thiếu rượu. Trước khi ăn, gia chủ cảm ơn những người đến giúp đỡ, sau 

đó mọi người cùng chúc nhau sức khỏe, làm ăn phát đạt. 

- Khi đã lâu ngày mà cả nhà không được ăn bữa tươi, gia chủ cũng thường tổ chức 

chế biến các món ăn tươi cho gia đình. Tùy theo sở thích và khả năng của gia đình mà 

người ta sẽ chế biến các món ăn tươi ngon hơn bữa cơm bình thường. 

Bữa ăn tiếp khách 

Khi có khách đến nhà, bữa cơm đãi khách (pan khảu xú khék) của người Thái có 

ba dạng là đãi khách thường, đãi khách quý và đãi khách đặc biệt. 

Mâm cơm đãi khách thường (khék lâng hền cằn): Khách thường là những bạn bè 

ở trong bản, hoặc anh em, họ hàng vẫn thường xuyên qua lại thăm nhau, thỉnh thoảng 

ăn cơm cùng nhau. Trong bữa cơm tiếp đối tượng này gia chủ không phải chuẩn bị quá 

cầu kỳ, nói chung là "có gì ăn nấy". Tuy nhiên, gia chủ vẫn tìm kiếm hoặc mua thực 

phẩm để chế biến thêm một, hai món, ví dụ trong bữa cơm thường gia chủ chỉ ăn một 

món rau (xào hoặc luộc), một món cá (nướng, đồ hoặc chiên), một món canh, nhưng khi 

có khách thường đến thăm, gia chủ sẽ đi mua thêm thịt, hoặc bắt thêm cá; gia chủ nhất 

thiết phải mời rượu để chủ, khách vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. 

Mâm cơm đãi khách quý (pan khảu xú khék hầng nan chắng pọ): Khách quý là 

những người được gia chủ quý trọng như bạn buôn bán; bạn trong quân ngũ từng "đồng 

cam cộng khổ"; bạn thời đi học; bạn nối khố hồi nhỏ đã chuyển cư sinh sống nơi khác 
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lâu ngày mới đến thăm nhau; bố vợ, anh vợ, em trai vợ của gia chủ được người Thái coi 

là khách quý khi lâu ngày mới đến thăm (trên ba tháng). Đối với anh em bên vợ, gia chủ 

phải mổ gà để tiếp đãi "khả cáy xú lung tà" (“mổ gà tiếp họ hàng bên ngoại”), vì người 

Thái cho rằng nếu không mổ gà tiếp đối tượng này, gia chủ sẽ không gặp may mắn, làm 

ăn không phát triển. Trong mâm cơm đãi khách quý, gia chủ phải mổ gà, "xem chân" 

gà. Trên mâm, hai cái chân gà, đầu gà đặt trong một cái đĩa, cạnh đĩa là hai chén rượu 

với ý nghĩa là để các đấng siêu nhiên chứng giám tình cảm của gia chủ và khách quý, 

phù hộ cho tình cảm luôn gắn chặt, luôn luôn có nhau như hai cái chân gà trong một con 

gà. Ngoài mổ gà, gia chủ còn chế biến thêm bốn, năm món ăn khác như: Thịt nướng, 

thịt luộc, thịt làm lạp (thịt trộn gia vị), gỏi cá, cá nướng, cá đồ (thịt, cá sấy khô chuẩn bị 

từ hai, ba hôm trước), có cả món chế biến từ rau, măng, món canh chua hoặc canh mặn. 

Tất nhiên, cũng tùy theo điều kiện kinh tế của gia chủ mà số lượng món ăn có khác nhau. 

Khi có khách quý đến thăm, gia chủ phải mời vài ba nhà hàng xóm đến nấu giúp và cùng 

dự bữa cơm tiếp khách. Hàng xóm thường mang một chai rượu đến góp cho bữa cơm 

này, mục đích để khách quý biết được tình đoàn kết của gia chủ với láng giềng, cũng là 

để khách được giao lưu với hàng xóm của gia chủ. Thời gian ăn trong bữa cơm tiếp đãi 

khách quý sẽ kéo dài hơn so với bữa cơm bình thường. Trong nhiều trường hợp có khách 

quý đến thăm, người Thái còn vừa ăn, uống vừa tổ chức ca hát dân ca Thái. 

Mâm cơm đãi khách đặc biệt (pan khảu xú khék tiếng khao): Khách đặc biệt là 

những người giúp đỡ gia chủ làm được một số công việc lớn như: Giúp con cái của gia 

chủ xin được việc làm (giáo viên, bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà 

nước, v.v.); cứu chữa khỏi bệnh hiểm nghèo cho thành viên trong gia đình; đầu tư tài 

chính cho gia chủ mà không tính lãi trong nhiều năm, giúp gia chủ thực hiện được công 

việc lớn; thủ trưởng cơ quan của con cái gia chủ. v.v. Khi có khách đặc biệt đến thăm, 

gia chủ phải đi kiếm tìm hoặc mua những sản vật quý hiếm, như cá lăng to, cá chép to, 

bắt những con gà ngon nhất trong chuồng, mua thêm thịt ngon và một số thứ khác ở chợ 

về, chế biến các món cầu kỳ như gỏi cá lăng, đầu cá lăng nấu canh chua với xương sườn 

lợn; cá chép to cắt thành từng miếng nướng hoặc cá quả nướng gập; thịt gà luộc; thịt 

trâu xiên nướng; thịt lợn gói lá nướng; thịt gà mọk; thịt gà choai trộn với măng chua khô 

(nó héo); dạ sách, tổ ong, thịt nạc trâu luộc chấm chéo pịa. Nói chung, mâm cơm đãi 

khách đặc biệt thì gia chủ phải sắm sửa và chế biến nhiều món ăn ngon hơn khách quý 

một bậc, tìm được sản vật quý hiếm về chế biến thì càng tốt. Khi có khách đặc biệt đến 

thăm, gia chủ sẽ mời hàng xóm, người thân trong dòng họ đến chế biến giúp, họ cũng 

được giữ lại để ăn và cùng gia chủ tiếp đãi khách. Thời gian ăn uống trong mâm cơm 

đãi khách đặc biệt sẽ kéo dài gấp nhiều lần so với thời gian bữa cơm bình thường. 

Một số quy định liên quan đến chế biến thức ăn, đồ uống và ăn uống  

Trước đây, trong cộng đồng tộc người Thái có nhiều quy định về những điều 

không được làm liên quan đến chế biến món ăn, sử dụng ẩm thực, quy tắc ứng xử giữa 

các thành viên trong gia đình, giữa chủ và khách khi ăn cơm, v.v. 
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1. Không nướng một miếng thịt trong một cái cặp (căm báu pền pỉnh nhứa tón 

điều); ít nhất phải cắt ra làm hai miếng, vì nướng một miếng là nướng cho người chết, 

còn nướng cho người còn sống ăn phải làm khác với nướng cho người chết. 

2. Không luộc một miếng thịt trong nồi (căm báu pền tổm nhứa tón điều); ít nhất 

phải cắt ra làm hai miếng, vì luộc thịt cho linh hồn người chết ăn mới luộc một miếng. 

3. Không nấu canh với một khúc đầu mẩu xương (căm báu pền cành lúk co tón 

điều); ít nhất phải chặt ra làm hai khúc, vì khi nấu canh xương cho linh hồn người chết 

mới nấu một khúc. 

4. Không cúi gằm mặt xuống để ăn cơm, không lườm lườm mắt để ăn cơm, vì khi 

khấn mời linh hồn người chết ăn cơm, người Thái khấn: “Cổm nả cìn săng miêu/ khiều 

tà cìn săng hụng săng hiêu” (“Cúi gằm mặt ăn như con mèo/ lườm lườm ăn như con 

diều, con quạ”).  

5. Không ngoảnh mặt ra phía ngoài mâm lúc đang ăn cơm (căm báu pền ngoại nả 

xìa pan khảu), vì làm như thế hồn vía của mình sẽ không ăn cơm cùng các hồn vía của 

cả nhà, sẽ bị đau yếu. 

6. Không nhổ nước bọt vào bếp lửa (căm báu pền thốm nặm xi lai sáư chi phay), 

vì sẽ gây ô uế cho thần bếp lửa, khiến cho thần bếp lửa sẽ bỏ đi, dẫn đến gia chủ bị đói 

kém, không tìm kiếm được thịt, cá, rau, măng. 

7. Không bước chân qua nồi, chảo, hộp đựng xôi, bát đĩa, thớt, dao thái thức ăn, 

rổ đựng rau, măng, giỏ đựng cá, v.v. (căm báu pền dáng khảm mỏ, hék, ép khảu, sạ 

chuông thuổi thú, mịt tánh chương cìn, sạ chuông phắc, nó, muồng pà, v.v.), vì sẽ gây ô 

uế cho dụng cụ; người nào ăn phải thức ăn chứa trong các dụng cụ bị ô uế thì nói ra sẽ 

không linh ứng, người khác không nghe lời, cầu khấn thần linh không được phù hộ, làm 

ăn cũng không phát đạt, săn bắt hái lượm cũng không may mắn. 

8. Không bước chân qua rau, măng, thịt, cá, hoa, củ quả (căm báu pền dáng khảm 

phắc, nó, nhứa, pà, mák, măn), vì sẽ gây ô uế cho thực phẩm; ai ăn phải thực phẩm bị ô 

uế sẽ bị xui xẻo, nói ra không linh ứng. 

9. Không dùng nia sảy thóc gạo làm mâm ăn cơm (căm báu pền đà lổng dệt pan 

khảu), vì lý do: Khi hết tang lễ, người làm rể cả (là người chịu trách nhiệm làm các công 

việc chính trong tang lễ như: Chọn đất đào huyệt, chọc tiết trâu, lợn, nấu nướng lễ vật 

dâng cúng linh hồn, đọc lời tiễn hồn người chết lên mường trời; nếu người chết không 

có con rể thì mượn con cháu làm rể cả) và chủ tang lấy một cái nia làm mâm cơm, ăn 

xong họ lật úp cái nia xuống, người rể cả vừa úp vừa nói: "Hươn ứ xù khó báu khó, pan 

chi đà khảu cìn cỏ báu mi, ca khạy pày nả cù báu ma dệt khười hảư xù lẹo đò, xù nha 

tài sắc tưa tọn nơ” (“Nhà các người nghèo rất là nghèo, mâm để bày cơm ăn cũng không 

có, từ nay trở đi ta không thèm đến làm rể cho nhà này nữa, các người đừng bao giờ gặp 

chuyện chết chóc nữa nhé”). 
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10. Không được nói đến tên con mèo, con dê đối với các dụng cụ mới mua về 

(dao, thớt, v.v.) hoặc mới đan lát xong liên quan đến chứa đựng và chế biến món ăn 

(căm báu pền va chư tồ miêu, tồ bẻ sáư pưng chương hính sự ma báu cọ cỏ chương hính 

tánh sàn vạy sủ chương cìn), vì vừa làm xong cái thớt mà nói "miêu - mèo" hoặc "bẻ - 

dê" thì cái thớt này sẽ không may mắn, không được chế biến thịt, cá thường xuyên, hoặc 

làm xong cái chõ đồ xôi mà nói đến tên hai con vật này thì cái chõ đó sẽ không có gạo 

ngon để đồ thường xuyên, nghĩa là gia chủ thường xuyên bị đói kém. 

11. Không đội mũ, đội khăn piêu khi ăn cơm (căm báu pền tư mụ, pốc piều chơ 

cìn khảu), vì chỉ đám tang người ta mới đội mũ, đội khăn piêu lúc ăn cơm; trong bữa 

cơm thường ngày, hoặc đi giúp ai làm việc gì, khi ăn cơm phải bỏ mũ và khăn piêu ra. 

12. Không dùng muôi to múc nước canh để ăn (căm báu pền sủ chòng tắc cành 

cìn), vì người Thái quan niệm ăn bằng muôi to, sẽ bị vỡ giọng, không hát được, thanh 

niên nam, nữ không hát được thì không thể tham gia sinh hoạt cùng các bạn. 

13. Không dùng muôi hoặc đũa gõ gõ vào miệng nồi, chảo (căm báu pền àu chòng 

báu cọ àu thú tói pák mỏ), vì làm như thế linh hồn của nồi, chảo sẽ bỏ đi, khiến cho nồi 

chảo không còn may mắn nữa, sẽ không có thịt, cá để nấu ăn thường xuyên nữa. 

14. Không dùng đũa bắc nồi, chảo hạ xuống sau khi nấu chín (căm báu pền àu thú 

pồng mỏ chơ dệt súc), vì dùng đôi đũa hạ nồi, chảo là xúc phạm đến linh hồn của nồi, 

chảo khiến cho nồi, chảo sẽ không còn may mắn nữa.  

15. Không đun củi từ đằng ngọn về phía đằng gốc (căm báu pền tàm lùa tang pài 

pày tang cốc), vì làm như thế tôn ty trật tự trong gia đình sẽ bị đảo lộn, người Thái quan 

niệm việc gì cũng phải có gốc có ngọn, phải làm từ gốc trước, cho nên phải đun từ đằng 

gốc cây củi trước mới đúng. 

16. Không nếm các món ăn chế biến để dâng cúng (căm báu pền chim pưng 

chương cìn tánh pan tam pàn sơ), vì người Thái quan niệm rằng bất kể lễ cúng nhỏ hay 

lễ cúng to, nếu nếm trước thì các đấng thần linh sẽ coi đó là đồ ăn thừa, sẽ không thụ 

hưởng lễ vật của con cháu dâng cúng nữa, đồng thời sẽ quay ra trừng phạt con cháu. 

17. Phụ nữ đang bị hành kinh không được tham gia chế biến các món đồ dâng 

cúng (phủ nhinh chơ dú báu siểng báu pền tánh chương pan tam pan sơ), vì sẽ gây ô uế 

cho đồ lễ, khiến cho các đấng thần linh không thụ hưởng đồ lễ và sẽ không phù hộ cho 

con cháu, thậm chí quay ra trừng phạt con cháu. 

18. Phụ nữ đang bị hành kinh không được tham gia các công việc liên quan nấu 

rượu (phủ nhinh dú báu siểng căm báu pền dệt lảu) như giã, nặn men, ủ rượu, chưng cất 

rượu, vì sẽ gây ô uế cho linh hồn rượu, khiến cho rượu bị chua, hoặc không được rượu. 

19. Khách đến chơi nhà không được bỏ về khi chủ nhà đang mổ gà để tiếp đãi 

mình (khé căm báu pền vang ma hươn va ha hền chảu hươn khả cáy xú chảu tồ), vì nếu 

khách bỏ về thì tình cảm của hai bên sẽ bị cắt đứt từ đấy, đàn gà của chủ nhà sẽ không 
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sinh sôi nẩy nở như ý muốn nữa, cho nên dù khách bận mà chủ nhà đã mổ gà thì phải ở 

lại uống một, hai chén rượu, ăn một miếng thịt gà rồi mới xin phép ra về. 

20. Trong khi ăn cơm cưới (căm nẳng pan xú phùa mia) khách không được nói 

đến những câu chuyện về vợ chồng bỏ nhau, vợ chồng không sinh được con cái đủ hai 

bề, hoặc không sinh được con, nuôi con không lớn, con không ngoan ngoãn, v.v. vì nếu 

nói đến các chuyện này thì hai vợ chồng mới cưới sẽ gặp chuyện xui xẻo, sẽ gặp phải 

một trong các trường hợp của các câu chuyện đó. 

21. Trong khi ăn cơm liên hoan nhà mới (căm nẳng pan khảu cìn mâng hươn máư) 

khách không được nói đến các câu chuyện về làm nương bị mất mùa, chăn nuôi bị dịch 

bệnh, nhà bị cháy, nuôi con cháu không khôn lớn, v.v. vì nếu nói đến các câu chuyện 

này thì gia chủ sẽ dễ gặp chuyện xui xẻo. 

22. Gia chủ không được mổ dê, hoặc lấy thịt dê để tiếp khách buôn bán đến thăm 

(căm chơ mi khé cạ khài ma dàm), vì khách buôn bán trước đây đi bằng thuyền bè (người 

Thái và Lào hay dùng thuyền bè để mang hàng hóa đi buôn bán theo sông Nậm Núa, 

sông Nậm Rốm và sông Đà), nếu mổ dê, hoặc lấy thịt dê để tiếp khách là đồng nghĩa 

với việc nguyền rủa khách buôn bán không may mắn. Nếu tiếp khách bằng món cá, thì 

không được lật con cá trong đĩa lên (bình thường ăn hết nửa này thì lật nửa kia lên để 

ăn), vì nếu làm như thế là đồng nghĩa với việc nguyền rủa khách buôn bị lật thuyền bè. 

23. Không mổ dê, mổ mèo để làm bữa cơm liên hoan chia tay người sắp đi xa nhà 

(căm chơ dệt pan khảu sắng sòn côn pày lắc hươn) như đi lính, đi phu, đi làm việc ở xa, 

đi học xa, vì nếu mổ thịt hai con này làm cơm thì người đi xa nhà sẽ không gặp may 

mắn, thậm chí còn bị xui xẻo. 

24. Không đặt bát, đĩa đang đựng thức ăn, chén uống nước, chén uống rượu lên 

trên mặt ghế (căm chơ sủ thuổi đè, chén cìn nặm) hoặc tận dụng mặt ghế để làm bàn ăn 

cơm, vì mặt ghế là chỗ ngồi, là nơi bị nhiễm cái ô uế, người nào ăn phải thức ăn hoặc 

sử dụng dụng cụ ăn đặt trên mặt ghế thì sẽ gặp toàn chuyện không may mắn, nói với ai 

người ta cũng không nghe lời, cầu khấn tổ tiên cũng không linh ứng. 

25. Phụ nữ đang mang thai không được gói bánh chưng (phủ nhinh nhăng dú pa 

căm báu pền hó khảu tổm), vì sợ khó sinh con, thậm chí không tự sinh được con, phải 

mổ đẻ (ngày xưa không đẻ được, thì sẽ bị chết, vì y tế chưa phát triển). 

26. Không ăn xôi một nắm, uống rượu rót một lần (căm cìn khảu pẳn nưng, cìn 

lảu khái tưa điều), vì chỉ khi dâng cơm cúng linh hồn người chết thì mới cúng một nắm 

xôi, rót rượu một lần. 

Các quy tắc chủ yếu trong mâm cơm của tộc người Thái 

Cộng đồng tộc người Thái có nhiều quy tắc khi ăn cơm, quy định khá cụ thể về tổ 

chức ăn uống trong gia đình, ứng xử của các thành viên, kể cả khách trong mâm cơm. 

Các quy tắc này phần lớn là cổ truyền, về cơ bản vẫn được người dân thực hành. 
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1. Trong khi ăn cơm, không sai khiến người khác lấy thêm cái này, cái kia, ví dụ 

chạy ra vườn hái thêm ớt, thêm rau thơm, v.v. mà phải chuẩn bị đầy đủ từ lúc bày mâm. 

2. Trong khi ăn cơm, không được quát tháo con nhỏ, vợ, hoặc chồng, vì hành động 

này sẽ làm cho các thành viên khác có cảm giác ăn mất ngon.  

3. Khi đang ăn cơm, không góp ý kiến cho con trai, con gái, con dâu, con rể, vì 

nếu bị phật lòng, chúng sẽ ăn không ngon, thậm chí còn tự ái, dẫn đến bỏ bữa. 

4. Trong bữa ăn cơm, không được dùng đũa đánh vào đầu con nhỏ, dù rất bực tức. 

5. Khi đang ăn cơm tiếp khách, không được đá con chó, đập con mèo, vì hành 

động này bị nghĩ là có hàm ý đuổi khách, lần sau khách sẽ không đến thăm nữa. 

6. Khi có khách đến ăn cơm, các trẻ nhỏ dưới 3 tuổi sẽ được ăn một mâm riêng, 

do người mẹ hoặc người chị cùng ăn để quản lý mấy đứa trẻ đó, tránh trường hợp đang 

ăn mà trẻ nhỏ có thể đại, tiểu tiện ra lúc nào không hay, gây mất vệ sinh cho mâm cơm 

tiếp khách, hoặc trẻ nhỏ có thể quẫy nhiễu người lớn đang nói chuyện, gây mất trật tự. 

7. Khi gia đình bố vợ có khách đến ăn cơm, uống rượu, người con rể đang ở rể 

phải phục vụ tận tình, thiếu thức ăn phải biết làm thêm, thức ăn nguội phải nấu lại; đối 

với con dâu cũng vậy, khi nhà bố mẹ chồng có khách đến thăm, con dâu cũng phải thức 

khuya để phục vụ, bởi người Thái có câu: "Po tà cìn lảu lụk khười báu đảy dú/ po pú 

cìn lảu lụk pạư báu đảy non" (Bố vợ uống rượu, con rể không được ngồi yên/ bố chồng 

uống rượu, con dâu không được ngủ nghỉ).  

8. Đến bữa ăn cơm, nếu có thành viên nào trong gia đình vắng nhà, ví dụ như đi 

lính, đi làm ăn, đi học hành xa nhà, v.v. thì người nhà phải gọi thầm tên người đó về ăn 

cơm cùng gia đình, bữa nào cũng phải gọi.  

9. Đến bữa ăn cơm, nếu có thành viên nào trong gia đình chưa về kịp, gia đình 

phải để phần thức ăn riêng cho người đó. 

10. Trong bữa ăn, phụ nữ mặc váy không được ngồi thẳng mặt với mâm cơm, mà 

phải ngồi hơi chéo người khoảng 30-450 so với tâm của mâm cơm. Hiện các cụ bà từ 70 

tuổi trở lên vẫn thực hiện tập tục này, còn phụ nữ trẻ không thực hiện tập tục này nữa. 

11. Trong bữa ăn, ông bà, cha mẹ luôn ngồi về phía đầu mâm, con cháu luôn ngồi 

về phía cuối mâm (Phía đầu mâm là phía có không gian thờ cúng tổ tiên của gia đình). 

12. Trong bữa ăn, muốn gắp thức ăn mời người khác thì phải trở đầu đũa. Trên 

mâm cơm, người Thái luôn có một đôi đũa riêng để gắp thức ăn cho khách. 

13. Người được gắp thức ăn phải cảm ơn người gắp thức ăn cho mình bằng câu 

nói: "Hặc panh bánh pằn căm khảu lảu pà/ pỏn xốp lụ tảu lụk làn (hoặc pả lung, ào à, 

pú da, v.v.) lỏ hảo hằn mẳn dưn/ mứn ten xèn khửn nơ" (“Ông, bác, v.v. đã yêu quý dành 

phần cơm rượu cá/ mớm miệng con cháu (hoặc ông, bà, bác, chú, v.v.), chúc ông, bác 

an lành, mạnh khỏe/ làm ăn phát đạt nhé”). 
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14. Trong khi ăn cơm, tránh gắp thức ăn cùng một lúc vào cùng một bát, đĩa với 

người khác. Nếu thấy người kia giơ đũa, hoặc thìa về sát một đĩa, bát thức ăn nào đó, 

mà mình cũng chuẩn bị gắp, múc món đó thì phải chủ động rụt tay lại, chờ cho người 

đó gắp xong mới gắp hoặc múc lấy món đó. 

15. Trên mâm cơm, tránh chạm tay, chạm đũa vào tay, vào đũa của người khác. 

16. Trong khi ăn cơm, nếu các món ngon có ít (ví dụ: Tim gà, trứng non trong bộ 

lòng gà, phao câu gà, v.v.) thì phải nhường cho người già trong gia đình ăn.  

17. Trong bữa cơm, trẻ nhỏ từ 15 tuổi trở xuống không được ăn chân, đầu, tụy gà, 

vì người Thái quan niệm ăn chân gà thì không giữ được tiền bạc, ăn đầu gà viết chữ 

không đẹp, ăn tụy gà bị mắc bệnh hay quên. 

18. Không được ăn các món nướng chưa gỡ ra khỏi cặp nướng, kể cả đã để cặp 

nướng lên đĩa, hoặc để trên mâm, mà phải gỡ ra đĩa mới được ăn. 

19. Trong bữa ăn, nếu muốn hắt hơi phải chạy ra ngoài mâm cơm, trường hợp bị 

kích thích quá, không kịp chạy ra ngoài thì phải ngoảnh mặt ra phía ngoài mâm và dùng 

bàn tay che miệng lại, sau đó đi rửa tay, rồi mới vào ăn cơm. 

20. Trong khi ăn cơm, không được ngoáy mũi, tai, gãi đầu, gãi chỗ ngứa; nếu ngứa 

quá thì phải đi ra ngoài gãi, sau đó rửa tay, rồi mới vào ăn cơm. 

21. Khi đang ăn cơm, không được nói đến các chuyện có tính ô uế, bẩn thỉu, ví dụ 

như chuyện đi đại, tiểu tiện, chuyện nhìn thấy phân trâu, chó, lợn, gà, v.v. 

22. Khi đang ăn cơm, không được nói đến chuyện các con vật mà người Thái cho 

là ghê tởm, ví dụ như chuyện về con giun đất, con đỉa, con vắt, con sâu, v.v. 

23. Trong bữa ăn, không được dồn bát nước chấm đã ăn từ bát này sang bát kia. 

24. Trong mâm rượu, không được nói chen vào khi người khác đang nói chuyện. 

Nếu muốn phát biểu phải xin phép mọi người trước. 

25. Trong mâm cơm, người có thứ bậc thấp phải rót rượu cho những người có thứ 

bậc cao hơn (về vai vế, tuổi tác, v.v.). 

26. Trong khi ăn cơm, nếu bị hóc xương hoặc bị giắt răng thì phải ra ngoài mâm 

để xử lý, không được khạc, moi, xỉa răng trong mâm cơm. 

27. Trong khi ăn cơm, nếu bị chảy nước mũi thì phải đi ra ngoài sàn để xì mũi, 

không để người trong mâm cơm nghe thấy tiếng xì mũi của mình. 

28. Trong khi ăn cơm, uống rượu, nếu muốn đi vệ sinh phải xin phép cả mâm cơm 

bằng lời nói: "Lụ làn (hoặc pú, da, ào, lung, v.v. năng báu mẳn) xò phép pan khảu vạy 

ti sùng nơ!" (“Con cháu (hoặc ông, bà, bác, chú, v.v.) ngồi không vững, xin phép mâm 

cơm đặt nơi cao nhé”), đồng thời đặt đôi đũa của mình theo hình dấu nhân lên trên miệng 

bát. Khi đi vệ sinh xong, phải rửa tay sạch sẽ, vào mâm phải xin phép lại: "Xò phép pan 

khảu vạy ti sùng nơ" (“Xin phép mâm cơm đặt nơi cao nhé ạ”). 
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29. Trong khi ăn cơm, nếu muốn nói đến chuyện tang tóc thì phải xin phép trước 

rồi mới nói, để tránh chuyện tang tóc ám vào các thành viên ngồi trong mâm. 

30. Trong bữa ăn, trước khi uống rượu, mọi người phải chắt một chút rượu trong 

chén của mình xuống khe sàn nhà với ý nghĩa để mời thần đất, linh hồn tổ tiên của bên 

vợ, linh hồn tổ tiên của khách đến thăm về thụ hưởng mùi hương của rượu cùng con 

cháu, phù hộ độ trì cho con cháu an lành. 

31. Trong bữa ăn, khách không được lấy ăn hai cái chân gà, hai chén rượu rót để 

bên cạnh đĩa chân gà, vì đó là đồ lễ dâng cúng thế lực siêu nhiên của người Thái.  

32. Trong mâm cơm có uống rượu, nếu bản thân mình có việc cần đi ra ngoài thì 

phải xin phép cả mâm rồi mới đi. 

33. Ăn xong không được úp bát xuống mặt mâm. 

34. Trong bữa ăn, phụ nữ không được đứng lên xóc, buộc lại dây thắt lưng trước 

mặt mọi người, nếu lỏng dây thì phải đi ra ngoài sàn để buộc lại. 

35. Trong khi ăn cơm, nữ không mặc áo hở nách, nam không cởi trần. 

36. Khi còn có người đang ăn trong mâm cơm, thì không được dọn bát, đĩa. 

37. Trẻ nhỏ không được cắn đũa, vì người Thái quan niệm: "Báu pền cắt thú khiểu 

chi hi săng sểm thú” (“Cắn đũa răng sẽ dài như cái đũa").   

38. Không được dùng đũa quyệt qua hai mép khi ăn xong. 

39. Khi phụ nữ thêm thức ăn vào mâm rượu, không được để váy quệt vào lưng, 

đầu của những người ngồi bệt trên chiếu uống rượu, mà phải thêm từ phía cuối mâm. 

40. Đi chúc rượu phải đứng về phía cuối mâm (quy định này mới có, trước kia 

không có kiểu chúc rượu chạm chén nhau như ngày nay). 

41. Muốn gắp miếng thịt, rau, quả nào, phải xác định từ trước, rồi gắp luôn miếng 

đó, không được dùng đũa khều khều đĩa thức ăn để chọn. 

42. Khi chấm thịt, rau, măng, v.v. vào bát chéo, chỉ chạm thức ăn vào chéo, không 

được để đầu đũa chạm vào chéo. 
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Chương 3. ẨM THỰC TỘC NGƯỜI MÔNG 

3.1. Đặc điểm tộc người Mông  

3.1.1. Vài nét về tộc người Mông ở nước ta 

Theo các tài liệu đã được công bố, người Mông từ các tỉnh Quý Châu, Vân Nam 

và Quảng Tây (Trung Quốc) di cư vào Việt Nam cách nay 300-500 năm theo nhiều đợt, 

rải rác suốt thời gian dài cho tới cuối thế kỷ XIX, nguyên nhân do ảnh hưởng của chiến 

tranh, bị đàn áp bởi các triều đại phong kiến Trung Hoa.  

Dân tộc Mông là một DTTS ở nước ta, tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Mông - 

Dao. Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, dân tộc Mông là một trong những dân tộc 

ít bị mai một hơn về bản sắc văn hóa truyền thống. Tộc người Mông ở nước ta có 6 

ngành: Mông Hoa (Mông Lềnh), Mông Xanh (Mông Sua), Mông Trắng (Mông Đơ), 

Mông Đen (Mông Đu), Mông Đỏ (Mông Si) và Na Mẻo. Tuy các ngành Mông khác 

nhau về tên gọi, nhưng về ngôn ngữ và văn hoá cơ bản giống nhau; sự khác nhau giữa 

các ngành chủ yếu là về trang phục phụ nữ. 

Người Mông ở Việt Nam cư trú chủ yếu trên các vùng núi cao từ 1.000m trở lên 

ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Tây Thanh Hóa, Nghệ An và Tây Nguyên (người 

Mông ở các tỉnh phía Bắc di cư tự do sau năm 1975 chủ yếu vào các tỉnh Đắk Lắk, Đắk 

Nông, v.v.). Dân số dân tộc Mông ở nước ta khá lớn, theo kết quả tổng điều tra dân số 

và nhà ở ngày 01/4/2019 có 1.393.547 người, chiếm 1,45% dân số toàn quốc và đứng 

thứ 5 sau các dân tộc Kinh, Tày, Thái, Mường. 

Người Mông ở Việt Nam trước đây được gọi là người Mèo (Miêu), “miêu” theo 

nghĩa Hán - Việt chỉ cư dân trồng trọt gắn với cỏ cây, ruộng vườn. Người Mông là cư 

dân trồng trọt, họ rất thạo nông nghiệp, nhưng sống trên đỉnh núi cao nên có hai hình 

thức canh tác là làm nương và trồng lúa nước trên ruộng bậc thang. Lịch sử của người 

Mông gắn với di cư, nhưng họ là một dân tộc rất dễ thích nghi với mọi điều kiện, hoàn 

cảnh sống; khi đến nơi cư trú mới, họ sáng tạo ra những hình thức canh tác mới cũng 

như văn hóa phù hợp với điều kiện sinh sống mới. Người Mông rất ít khi sống xen kẽ 

với các dân tộc khác mà thường cư trú tập trung cùng đồng tộc. Dân tộc Mông theo chế 

độ phụ hệ; tính phụ quyền trong gia đình người Mông rất mạnh, người đàn ông đóng vai 

trò quyết định mọi việc và là người thừa kế tài sản trong gia đình. 

Người Mông có nền văn hóa tộc người phong phú và đa dạng. Trong văn hóa của 

người Mông có nhiều đặc điểm tương đồng với các tộc người khác, song cũng có khá 

nhiều điểm khác biệt mang bản sắc đặc trưng được thể hiện rõ qua các giá trị văn hóa 

tinh thần, đời sống tín ngưỡng, nghi lễ và phong tục, tập quán. Trong những năm gần 

đây, do tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, do 

chuyển đổi tín ngưỡng của một bộ phận người Mông, cùng với sự thay đổi về môi trường 

cư trú do tập quán du canh du cư, sự giao thoa và tiếp nhận văn hóa của các cộng đồng 

DTTS cận cư, nên văn hóa (trong đó có tín ngưỡng) của người Mông có nhiều biến đổi 
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để thích ứng. Điều này làm cho văn hóa người Mông trở nên phong phú và ngày càng 

đáp ứng yêu cầu của đời sống hiện đại, song cũng đặt ra nhiều vấn đề trong lựa chọn, 

bảo lưu và gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng của tộc người này. Những quan niệm về 

vũ trụ, về linh hồn, về con người, về vạn vật và đặc biệt về “thế giới ma” (đăk/ đa) của 

người Mông là những tín ngưỡng đã tồn tại từ rất lâu đời và được bảo lưu cho đến ngày 

nay. Hiện nay, có một bộ phận người Mông theo theo đạo Tin Lành, nên niềm tin, quá 

trình thực hành hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của người Mông không còn đồng nhất. 

Người Mông quan niệm vũ trụ có ba tầng; tầng trên cao là trời (nơi trú ngụ của 

các thần, của tổ tiên); tầng giữa là mặt đất, là thế giới; tầng dưới mặt đất là âm phủ. Theo 

tín ngưỡng của người Mông, trong quá trình hình thành vũ trụ, con gà trống giúp cho 

con người phân định rõ ngày và đêm, cõi sống và cõi chết, vì vậy trong các nghi thức 

cúng của người Mông bao giờ cũng phải có gà trống để làm lễ vật. Người Mông có một 

niềm tin khá mãnh liệt về thế giới tâm linh, về vũ trụ, linh hồn và các loại ma, nên trong 

cuộc sống họ có cách thức ứng xử khá cụ thể. Họ tin rằng, con người là sự kết hợp của 

linh hồn và thể xác, khi con người khỏe mạnh, linh hồn và thể xác chung sống thuận 

hòa, còn khi con người ốm đau, linh hồn rời khỏi cơ thể; ngoài ra, hồn thường rời khỏi 

cơ thể trong một số tình huống khác như bị ngã, bị dọa, bị ma rừng ma suối bắt mất hồn, 

v.v. Trong những trường hợp đó, cần phải gọi vía và đó chính là lý do vì sao lễ gọi vía 

rất phổ biến trong cộng đồng người Mông. Trong văn hóa người Mông, tín ngưỡng 

truyền thống gắn bó mật thiết với các quan niệm và ứng xử với thế giới tổ tiên, hệ thống 

ma nhà, vật linh giáo, saman giáo và các lễ thức dân gian, trong đó chủ yếu là tín ngưỡng 

thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ các loại ma, tín ngưỡng liên quan đến chu kỳ đời người, 

tín ngưỡng thờ cúng nông nghiệp, tín ngưỡng liên quan đến lễ hội32. 

Trong thế giới tâm linh của người Mông, thờ cúng tổ tiên có một ý nghĩa hết sức 

quan trọng để họ nhớ đến cội nguồn và văn hóa dân tộc. Với quan niệm rằng tổ tiên là 

những người đã chết trong 3 đời trở lại (cha, ông, cụ), nên trong các dịp lễ tết, người 

Mông thường cúng gọi tên tuổi những người đó trở về ăn Tết, phù hộ cho con cháu. 

Trong lễ cúng năm mới, theo quy định đã hình thành và tồn tại lâu đời, người Mông bao 

giờ cũng phải làm 3 chiếc bánh dày tượng trưng cho 3 thế hệ những người đã khuất 

(cha, ông, cụ và những người bằng vai) để dâng cúng; nếu không có 3 chiếc bánh dày, 

tổ tiên sẽ không về vui Tết cùng con cháu. Đối với người Mông, nơi đặt bàn thờ rất linh 

thiêng, chỉ có chủ gia đình mới được làm chủ lễ cúng mời tổ tiên và chỉ có đàn ông mới 

được đến gần bàn thờ. Bàn thờ thường được làm mới vào dịp Tết, gọi là “thay áo mới 

cho bàn thờ” bằng cách bỏ giấy cũ, vệ sinh sạch sẽ khu vực bàn thờ, dán giấy màu, lấy 

lông cổ của con gà trống dành cho tổ tiên, chấm vào tiết của chính nó rồi dán lên bàn 

thờ. Lễ vật cúng tổ tiên là con gà trống có lông cổ màu đỏ, người Mông cho rằng lông 

của gà trống được dán trên bàn thờ tổ tiên với ý nghĩa linh hồn gà trống giữ cửa, bảo vệ 

gia đình trong cả năm. Khi thay bàn thờ, thay giấy, thay túm lông, thì có nghĩa là con gà 

 
32 Nguồn: Nguyễn Thị Song Hà, Nguyễn Thị Mai Phương, Tín ngưỡng của người H'mông ở Việt Nam, Chuyên 

đề: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 1/2019. 
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đã hoàn thành nhiệm vụ, được đầu thai sang kiếp khác. Trong lễ cúng mời tổ tiên về ăn 

Tết, người Mông cầu xin cho gia đình sức khỏe dồi dào, quanh năm không có bệnh tật, 

gia súc, gia cầm đầy chuồng, thóc về đầy gác. 

Người Mông quan niệm rằng tất cả mọi vật đều có linh hồn; mỗi một ngọn núi, 

cánh rừng, gốc cây, hòn đá đều có ma cai quản, ma thiện thì ít, còn ma ác thì nhiều, 

chúng luôn rình rập để bắt hồn người sống, nên trong cuộc sống hàng ngày, khi gặp 

chuyện gì không may, người Mông cho rằng đó là do ma làm. Do đó, trong gia đình 

người Mông, ngoài việc thờ cúng tổ tiên, còn tồn tại một hệ thống ma nhà với những 

nghi thức cúng khác nhau. Ma thi vi sú (thix vi suz/ thiz vi sư) là loại ma thường gây ra 

tai nạn như cháy nhà, đá lăn, cây đổ vào người đi rừng, đi nương. Với những cái chết do 

ma thi vi sú làm, người Mông phải mời thầy cúng đến để tẩy rửa mọi xui xẻo trong nhà, 

trong dòng họ. Con vật được thay thế để nhận mọi xui xẻo là con dê, nó sẽ cõng những 

điều không may mắn đi thật xa, nơi không có con người sinh sống. Khi làm lễ cúng này, 

tất cả các gia đình trong dòng họ phải cùng tham gia, nếu gia đình nào không làm lễ tẩy 

uế thì mọi sự xui xẻo sẽ rơi vào nhà đó. Người Mông tin rằng, sau lễ tẩy uế này, mọi xui 

xẻo sẽ không đến nữa. Đến nay, tục này vẫn được thực hiện, có nhiều dòng họ cứ hai, 

ba năm lại tổ chức một lần. 

Các loại ma thiện sống gần gũi với con người và được con người thờ cúng. Người 

Mông quan niệm rằng, nếu không có ứng xử chu đáo, khéo léo với các loại ma, thì các 

ma sẽ làm cho cuộc sống gia đình không được hạnh phúc, làm ăn gặp khó khăn, hay ốm 

đau, bệnh tật. Vì vậy, đàn ông Mông sau khi lập gia đình, sinh con phải tổ chức cúng 

ma buồng (đax trong - ma phụ nữ) mong giúp cho gia đình chăn nuôi lợn tốt, bảo vệ sức 

khỏe con cái trong nhà. Lễ vật cúng bắt buộc phải có lợn, một quả bầu cong phần đầu 

để đựng nước luộc thịt và óc lợn. Khi cúng, tay trái cầm quả bầu, tay phải cầm một cái 

roi nhỏ để vừa cúng vừa làm động tác đuổi lợn và phải thực hiện nghi thức cúng 5 lần. 

Ma bếp (đăk kho trù) ngự tại bếp đun, được coi là vị thần linh bảo vệ mùa màng, sản 

xuất nông nghiệp, một số dòng họ quan niệm ma bếp cũng liên quan đến sức khỏe và 

chăn nuôi, trông nom tài sản khi gia đình đi vắng. Do đó, lễ cúng ma bếp được các gia 

đình thực hiện vào đêm 30 Tết với lễ vật là một con gà. Ngoài ra, còn những kiêng kị 

dành cho ma bếp, đó là vào năm mới, trong 3 ngày không được nhóm bếp, thổi lửa vì 

sợ mùa màng năm đó bị gió cuốn gãy đổ; không được đánh đổ nước, nhất là nước cơm 

xuống bếp, vì sợ mùa màng bị lũ quét phá hoại do mưa to; không được giẫm chân lên 

bếp, không được cáu gắt khi nhóm bếp vì sẽ làm ma bếp giận, bỏ đi; phụ nữ mang thai 

không được xúc tro trong bếp, vì xúc tro sẽ làm mùa màng thất bát, gia súc bị bệnh dịch; 

không được gõ hoặc đánh vào bếp, vì điều đó sẽ vận vào ông chủ nhà (sẽ bị đau chân, 

đau tay). Ma cửa (xìa mềnh) ngự ở miếng vải đỏ dán trước cửa chính, có nhiệm vụ như 

người gác cửa, ngăn ma ác vào nhà, bảo vệ gia súc, của cải, linh hồn, ngăn không cho 

hồn các thành viên gia đình bỏ đi. Trong nghi lễ gọi ma cửa, bao giờ cũng có hai con gà 

trống, trong đó một con tượng trưng cho ma cửa, khi có điều gì cần báo thì ma cửa nhập 

vào con gà, lúc gia đình có công việc hệ trọng, ông chủ nhà thường lắng nghe tiếng gáy 
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của con gà để đoán định mọi việc (con gà này được gia đình giữ lại nuôi, không giết thịt, 

nếu chẳng may bị chết thì phải làm lễ để thay con khác). 

Người Mông có mối quan hệ dòng họ khá bền chặt, thiêng liêng, là một trong 

những yếu tố cốt lõi tạo nên xã hội truyền thống. Dòng họ của người Mông gọi là 

“xênhv”, bao gồm những người cùng gốc, cùng ông tổ, hay còn gọi là cùng ma, nghĩa 

là người cùng họ (ví dụ: Giàng, Vừ, Vàng, Lý, Thào, v.v.) và phải cùng cúng chung ma 

tổ tiên. Người Mông có nhiều dòng họ khác nhau, có những họ mang tên con vật như: 

Sùng (gấu), Hầu (khỉ), Lồ (lừa), Má (ngựa), Giàng (dê), Lùng (rồng), v.v.; hoặc có 

những họ mang tên mầu sắc như: Hoàng (vàng), Lu (màu xanh), Hùng (màu đỏ), v.v.; 

có họ lấy tên cây như: Thào (đào), Lý (mận), v.v.; hoặc có họ lấy tên đồ vật như: Cư 

(trống), Thèn (thùng), v.v., thường mỗi dòng họ có cách thức thờ cúng và kiêng kị khác 

nhau. Tính cố kết của người Mông rất chặt chẽ, chỉ cần cùng họ thì đều coi nhau như 

anh em, dẫu không cùng chung tổ tiên. 

Người Mông quan niệm rằng gia đình có nhiều con cái, có con trai hay con gái, 

đều do ông bà, tổ tiên phù hộ, ban cho. Khi thai phụ bị ốm, gia đình người Mông thường 

làm nghi thức cúng ma nhà. Nếu sinh con trai, gia đình lấy cuống rốn của đứa trẻ quấn 

vào giấy bản và đem chôn vào cột ma chính trong nhà (bởi quan niệm con trai là trụ cột 

trong gia đình, sau này được hưởng toàn bộ tài sản của gia đình); nếu sinh con gái, cuống 

rốn được chôn ở gầm giường của người mẹ (bởi quan niệm con gái là người nuôi dạy 

con cái và nội trợ trong gia đình). Tập quán quy định, nơi đẻ của phụ nữ là bên cạnh bếp 

lửa, không được ở nơi khác, đặc biệt là ở nhà người khác, vì ma nhà, ma buồng và tổ 

tiên sẽ phật lòng, không phù hộ cho thai phụ và đứa trẻ. Khi trong gia đình có người 

đang sinh nở, người chồng phải đặt dấu báo hiệu cho người lạ, người ngoài dòng họ 

không vào nhà (bởi người Mông quan niệm ma làm hại có thể theo người lạ vào bắt linh 

hồn của đứa trẻ). Người Mông tin rằng khi mới sinh ra, đứa trẻ chưa có linh hồn; chỉ sau 

khi gia đình làm lễ gọi hồn về, linh hồn mới tồn tại trong cơ thể của đứa trẻ. Vì thế, sau 

3 ngày, gia đình phải tổ chức lễ gọi hồn (hu plì) cho trẻ, để thông báo về sự ra đời của 

một thành viên mới. Trong buổi lễ, ông bà đeo chiếc vòng cổ bạc trắng và mặc chiếc áo 

sơ sinh cho đứa trẻ với ý nghĩa làm khoá giữ hồn đứa trẻ ở lại với bố mẹ, anh chị, ông 

bà, không cho hồn đi lang thang, sẽ gây ốm đau bệnh tật. 

Hôn nhân: Hôn nhân của người Mông chứa đựng nhiều đặc điểm văn hóa đặc 

trưng của tộc người, bên cạnh các đặc điểm tương đồng, cũng có sự khác biệt chút ít 

giữa các ngành Mông. Về cơ bản, hôn nhân có các bước chính sau: Kéo vợ (háy pù); 

Thông báo (thông su) rằng gia đình đã kéo được vợ về nhà cho con trai; Lễ dạm hỏi (mủ 

mua) sau kéo vợ, nghi thức bắt buộc phải có cặp bánh dày; Lễ cưới (nò chông) thường 

tổ chức vào các tháng 10-12 và tháng 1-2 âm lịch khi mùa màng đã thu hoạch xong, đám 

cưới truyền thống được tổ chức trong 3 ngày gồm hai ngày ở nhà trai và một ngày ở nhà 

gái; ngày đẹp chọn để làm lễ cưới là “đi mồng 1, về mồng 2” âm lịch, hay “đi ngày con 

chuột về ngày con trâu”, có nghĩa là đi ngày lẻ, về ngày chẵn, hay đi một về hai, đi nhỏ 

về to, thể hiện mong muốn một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc, đầy đủ và phát triển. 
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Tang ma: Trong nghi thức tang ma, các giá trị nhân sinh quan, vũ trụ quan và văn 

hóa truyền thống được bộc lộ một cách sâu sắc thông qua cách ứng xử của người sống 

đối với người chết. Nghi lễ tang ma của người Mông mang tính đặc trưng văn hóa và 

liên quan đến tín ngưỡng của cộng đồng như: Nghi lễ đuổi giặc ma thực hiện mỗi ngày 

3 lần (sáng, trưa, chiều), gây không khí náo động tượng trưng cho việc chiến đấu, đuổi 

giặc ma đến quấy rối hồn người chết; đồng thời cũng mô phỏng việc tổ tiên, cha ông 

người Mông khi còn sống luôn bị giặc đánh phá, cướp nước, cướp đất, bị giết chóc, v.v.; 

Trong đám ma, bắt buộc phải có nghi thức thổi khèn với những bài khèn tắt thở (kễnh 

tu sía), bài khèn dỡ chỗ ngủ (kềnh dờ lán - zơưk lar) dành cho những người đau ốm lâu 

ngày, bài khèn lên ngựa (tra nềnh), v.v. nếu không thì linh hồn người chết không về 

được với tổ tiên. Trước khi đem đi chôn, người chết được đặt nằm trên chiếc sàn làm 

sẵn ngoài bãi trống, ông trưởng tang chủ làm lễ, đọc bài tế và lần lượt mổ từng con vật 

hiến tế, trong khi người thân khóc lóc, trống gõ liên hồi, người thổi khèn vừa thổi, vừa 

nhảy vòng quanh người chết. 

Lễ cúng ma bò (nhùx đá) hay là lễ ma khô: Khi các con của người chết có điều 

kiện kinh tế, nuôi được bò, hoặc có tiền mua bò thì tổ chức làm lễ ma bò cho bố mẹ; có 

trường hợp do bố, mẹ đã qua đời về đòi con cháu cho bò (biểu hiện là con cháu trong 

nhà có người ốm yếu, hoặc nằm mơ thấy, hoặc do thầy mo, thầy cúng bói ra). Cách thức 

làm lễ ma bò tương tự như làm lễ thả hồn và lễ cúng ma buồng, nhưng con cháu thường 

không khóc, lễ vật là một con bò to hay nhỏ tuỳ ý.  

Lễ cơm mới (nào mó dầy tra) tiến hành sau khi đã thu hoạch lúa, để tỏ lòng biết 

ơn tổ tiên đã phù hộ có một vụ mùa bội thu; để mời tổ tiên thưởng thức cơm mới và cầu 

xin tổ tiên phù hộ mùa màng năm sau tươi tốt. Lễ cơm mới được thực hiện trong phạm 

vi gia đình, đồ dâng lễ phải là cơm nấu từ gạo mới và thịt gà. Chủ gia đình khấn mời tổ 

tiên và các loại ma nhà ăn trước, sau đó các thành viên trong gia đình mới được ăn. 

Lễ ngô mới (ngó pak cù tra) tổ chức đơn giản hơn lễ cơm mới, trước khi ăn đến 

loạt ngô mới thu hoạch. Chủ nhà luộc chín ngô mới, đặt lên bàn thờ tổ tiên để mời tổ 

tiên ăn trước. Đây là hình thức tạ ơn tổ tiên đã phù trợ cho một mùa màng bội thu và cầu 

khấn tổ tiên tiếp tục phù hộ cho mùa sau được nhiều và không bị sâu bệnh phá hoại. 

Lễ cúng nương (pảu tê) hay còn gọi là lễ cúng “trả nương” là hình thức cúng thổ 

công, thổ địa, thần nương, thần rừng. Khi nương lúa, nương ngô hay những cây trồng bị 

sâu bệnh, hoặc mọc không đều, hoặc có cây sống, cây chết, trước tiên người Mông thực 

hiện nghi lễ cúng để thương lượng với các vị thần ở nương; đến khi thu hoạch, gia đình 

chủ nương dâng lễ vật cúng như đã hứa để trả ơn thần nương. 

Tết truyền thống (Nào pê chầu) có thời gian trùng vào Tết dương lịch, là dịp để 

cảm tạ tổ tiên, thần linh và đón chào năm mới. Trong những ngày Tết, các gia đình đốt 

củi, giữ bếp đỏ lửa liên tục để vừa giữ ấm, vừa xua đuổi tà ma và cầu mong bình an, 

may mắn. Các đồ vật trong nhà (như cuốc, thuổng, dao, rựa, v.v.) được dán giấy để xua 

đuổi tà ma và cầu mong may mắn, tốt lành.   
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Lễ Nào sồng là một trong những lễ hội quan trọng của cộng đồng người Mông, 

được tổ chức vào tháng giêng hoặc tháng 10 âm lịch để cúng thần rừng và thống nhất 

những quy định của làng bản sẽ thực hiện trong năm. Trong lễ đó, trước thần linh, các 

thành viên nam trong cộng đồng người Mông sẽ cam kết với nhau về việc bảo vệ mùa 

màng, gia súc, rừng cấm trên cơ sở của tình đoàn kết. 

Lễ hội Gầu tào là một trong những lễ hội tiêu biểu nhất của người Mông, được tổ 

chức vào mùa xuân, vừa mang ý nghĩa chào mừng năm mới, cầu sức khỏe, cầu sinh sôi 

nảy nở, vừa là sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Lễ hội Gầu tào gồm hai phần chính: 

Phần lễ và phần hội. Phần lễ bắt đầu bằng lễ dựng cây nêu nhằm thông báo nơi mở hội, 

sau khi dựng xong cây nêu, dân bản dâng cúng một mâm lễ trong đó có một con vật bốn 

chân hiến tế, cơm xôi, rượu ngô và tiền vàng, tiền bạc, đồng thời tạ ơn thần linh, tổ tiên, 

trời đất đã giúp đỡ, xin các vị thần linh chấp nhận và phù hộ cho dân bản khoẻ mạnh, 

làm ăn khấm khá, mùa màng tốt tươi, gia đình thuận hòa, v.v. Sau phần lễ đến phần hội 

với các trò chơi dân gian, đàn hát “gầu plềnh” của thanh niên nam, nữ người Mông. 

3.1.2. Người Mông ở tỉnh Điện Biên 

Dân tộc Mông là một trong 19 thành phần dân tộc sinh sống ở tỉnh Điện Biên. Họ 

là một trong các dân tộc sống thành cộng đồng. Theo kết quả TĐTDS và nhà ở ngày 

01/4/2019, dân số dân tộc Mông nhiều nhất tỉnh Điện Biên với 228.279 người, chiếm 

38,1% dân số toàn tỉnh.  

Bảng 1. Dân số dân tộc Mông ở tỉnh Điện Biên theo cấp huyện, 2019 

STT 
Tên huyện, thị xã, 

TP 

Tổng số 

xã, 

phường, 

thị trấn 

Tổng số 

bản, tổ 

dân phố 

Dân số 

dân tộc 

Mông 

(Người) 

Số xã, 

phường 

có >200 

người 

Mông 

% xã, 

phường 

có >200 

người 

Mông 

1 TX. Mường Lay 3 49 1.098 1/3 33,3 

2 TP. Điện Biên Phủ 9 130 1.978 4/9 44,4 

3 H. Mường Ảng 10 139 7.029 8/10 80,0 

4 H. Điện Biên 25 465 14.126 11/25 44,0 

5 H. Tuần Giáo 19 237 24.199 14/19 73,7 

6 H. Mường Nhé 11 121 30.637 9/11 81,8 

7 H. Mường Chà 12 124 33.133 12/12 100,0 

8 H. Điện Biên Đông 14 243 37.298 12/14 85,7 

9 H. Nậm Pồ 15 97 37.856 15/15 100,0 

10 H. Tủa Chùa 12 143 40.925 12/12 100,0 

 Tổng số 130 1.748 228.279 98/130 75,4 

Nguồn: Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam, 01/4/2019. 

Người Mông ở tỉnh Điện Biên rất đông, so sánh trong phạm vi toàn quốc, số lượng 

người Mông ở tỉnh Điện Biên chỉ ít hơn tỉnh Hà Giang. Tại tỉnh Điện Biên, dân tộc 

Mông là một trong ba dân tộc có đông người, phân bố ở cả 8 huyện, thị xã và thành phố, 
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tập trung nhiều nhất ở huyện Tủa Chùa, tiếp đến huyện Nậm Pồ và huyện Điện Biên 

Đông; ít nhất ở TX. Mường Lay, huyện Điện Biên và TP. Điện Biên Phủ (Bảng 1). Số 

xã, phường có từ 200 người Mông trở lên chiếm 75,4% tổng số xã, phường toàn tỉnh; 

chiếm 100% số xã tại các huyện Tủa Chùa, Nậm Pồ và Điện Biên Đông.  

Người Mông ở tỉnh Điện Biên cũng có 5 ngành, trong đó ngành Mông đen tập 

trung chủ yếu ở TP. Điện Biên Phủ và các huyện Mường Ảng, Tủa Chùa, Nậm Pồ và 

Mường Nhé; ngành Mông đỏ có nhiều ở huyện Điện Biên Đông; ngành Mông trắng chỉ 

có ở huyện Tuần Giáo, v.v. Giữa các ngành Mông, về ngôn ngữ và văn hoá tộc người 

cơ bản giống nhau, bao gồm cả VHAT; sự khác nhau chủ yếu ở trang phục nữ. Đồng 

bào Mông cư trú trên các triền núi cao, tạo thành các thôn/ bản, mỗi thôn/ bản có 30 đến 

80 hộ gia đình, với các dòng họ: Giàng, Thào, Sùng, Vàng, Vừ, Mùa, Hờ, Li, Lầu, Hạng, 

Chang, Cứ, v.v. cùng chung sống. Đối với người Mông, nếu đã là người mang họ giống 

nhau thì nam, nữ tuyệt đối không được lấy nhau, họ đều coi là có chung tổ tiên, coi nhau 

như anh em, có thể sinh con hoặc chết ở nhà người cùng họ, lúc nguy nan sẵn sàng cưu 

mang giúp đỡ lẫn nhau. Từng dòng họ có thể cư trú quây quần thành một cụm, trưởng 

họ là người có uy tín, đảm nhiệm công việc của dòng họ. Sinh kế chính của người Mông 

là làm nương, trồng ngô, lúa nương, họ còn được biết đến là những thợ thủ công tài hoa 

trong nghề rèn đúc. Hôn nhân theo tập quán tự do kén chọn bạn đời, những người cận 

huyết thống như con cô con cậu, con dì con già vẫn lấy nhau vì không cùng họ; cưới hỏi 

ở nhiều nơi còn phức tạp và tốn kém, nhưng hiện nay đã giảm dần.  

3.2. Ẩm thực của tộc người Mông ở tỉnh Điện Biên 

3.2.1. Ẩm thực trong các nghi lễ 

Xưa kia, do tập quán du canh du cư, đời sống vật chất có nhiều khó khăn (bệnh 

tật, đói, rét), đời sống tinh thần thiếu hụt (thiếu thông tin, thiếu học hành, thiếu các sinh 

hoạt văn hóa tinh thần), bất lực trước sức mạnh thiên nhiên huyền bí, nên người Mông 

quan niệm vạn vật đều có linh hồn. Họ tin có thần sông, thần suối, thần núi rừng, ma 

quỷ, khi người và súc vật chết, hồn biến thành ma; mỗi người có ba hồn cư ngụ ở đỉnh 

đầu và hai tay, khi hồn tạm thời rời thể xác đi lang thang thì người sẽ bị ốm. Do đó, khi 

trong nhà có người ốm, thầy cúng bói ra thứ ma nào thì cúng ma đó, sau khi cúng trừ 

ma, người được cúng phải đeo bùa. Quan niệm luân hồi ở đồng bào Mông thể hiện trong 

việc thờ cúng tổ tiên ở cây cột chính trong nhà và thờ cúng nhiều loại ma như ma cửa, 

ma Xử Ka, ma bếp, ma bò, ma khô, v.v.; nếu trong nhà có người làm nghề chữa bệnh 

thì có bàn thờ vương, nhà có thầy cúng thì làm bàn thờ âm binh. 

Giống như các dân tộc khác, dân tộc Mông tỉnh Điện Biên có rất nhiều lễ hội. Đó 

là những nghi thức phản ánh hiện thực cuộc sống, đồng thời truyền tải những tâm tư, 

tình cảm, suy nghĩ và những quan điểm sống của con người. Một số nghi thức chỉ có 

phần lễ mà không có phần hội và ngược lại, hoặc có những nghi thức lồng ghép giữa hai 

phần lễ và hội, nhưng dù là hình thức nào thì cũng đều diễn ra rất trang trọng và sôi nổi. 

Tết cổ truyền (nào pê chầu), lễ cúng Ma khô (nhù đa), lễ cúng họ (dù su), v.v. là những 

lễ hội tiêu biểu của người Mông ở Điện Biên. Tuy có mai một, nhưng ở nhóm Mông 
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đen vẫn lưu giữ được khá nhiều lễ hội tiêu biểu như: Lễ cúng ma khô (nhù đa); lễ lên 

nhà mới (gia chế chá); lễ cúng cửa nhà (ua đák chộng), v.v. Văn nghệ dân gian của 

người Mông khá phong phú với những nhạc cụ truyền thống như khèn, đàn môi, sáo, 

nhị, trống, chiêng, v.v. và nhiều trò chơi dân gian như ném pao, múa khèn, v.v.  

Tết “Nào pê chầu” (Ăn Tết ngày 30) ở người Mông đen: Theo Thào A Dơ, tết 

“Nào pê chầu” (còn gọi là “Nào chía pê chầu”; “nào” là ăn, “chía” là tết, “pê chầu” là 

ngày 30); “Nào chía pê chầu” là ăn tết ngày 30, ngày diễn ra các nghi lễ chính để bước 

sang một năm mới và được hiểu là ăn tết chính, tết cổ truyền dân tộc của người Mông 

(thường sớm hơn tết Nguyên đán khoảng 01 tháng). Tết “Nào pê chầu” không cố định 

vào một ngày cụ thể, mà trong khoảng ngày do Hội đồng già làng, trưởng bản ấn định, 

trên cơ sở giao thời mùa vụ giữa năm cũ và năm mới, lúc mùa vụ thu hoạch xong, thời 

tiết thuận lợi. Vì vậy, Tết chính của người Mông dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa 

để ấn định cho từng bản, từng vùng vào những ngày khác nhau trong khoảng thời gian 

quy định. Trước đây, Tết “Nào pê chầu” chỉ diễn ra với quy mô nhỏ theo từng bản, địa 

phương, nhưng nay Tết diễn ra phổ biến tại các bản người Mông (trừ những bản người 

Mông theo đạo Tin Lành), kéo dài 3-5 ngày để mọi người được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa 

thích, cùng nhau ôn lại và trao đổi kinh nghiệm sau một năm lao động sản xuất, qua đó 

tô đậm tình đoàn kết trong cộng đồng. Đây cũng là dịp để các gia đình thể hiện lòng biết 

ơn của con cháu với tổ tiên, trời đất đã phù hộ cho một mùa màng bội thu, người dân có 

sức khỏe, cuộc sống bình yên và cầu mong năm mới cuộc sống tốt đẹp hơn. Tết “Nào 

pê chầu” góp phần khẳng định quá trình tồn tại, phát triển của người Mông, phản ánh 

ước nguyện về một cuộc sống yên bình, no đủ của cộng đồng, thể hiện tình đoàn kết 

cộng đồng và lòng hiếu khách của người dân. Do những giá trị đặc sắc của tết “Nào pê 

chầu”, ngày 08/6/2015, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL công 

nhận Tết Nào pê chầu của người Mông đen bản Nặm Pọng, xã Mường Đăng, huyện 

Mường Ảng là DSVHPVTQG. 

Theo phong tục truyền thống, trước tết khoảng một tuần, các công việc được gác 

lại, người Mông sửa sang trang hoàng ngôi nhà, dọn dẹp bàn thờ. Các dụng cụ lao động 

sản xuất được dán một mảnh giấy đỏ, vì theo quan niệm của đồng bào màu đỏ tượng 

trưng no ấm sung túc. Tết đến gia đình nào cũng giã bánh dầy, nấu rượu và mổ lợn ăn 

tết. Chiều 30 Tết, các gia đình thường cử người con trai đi lấy nước ở sông, suối hoặc 

bể về để làm cơm cúng tổ tiên (ma nhà) với một mâm cỗ thịnh soạn có thịt lợn, thịt gà, 

rượu, bánh dầy, v.v. 

Chuẩn bị đón năm mới, dọn dẹp bàn thờ, đổ tro cũ trong bát hương, xé giấy cũ 

trên bàn thờ, thay tro và giấy mới. Bắt một con gà trống non, cùng với 12 nén hương, 

12 mảnh giấy con, chủ hộ gia đình (là nam giới) thắp hương lên bàn thờ và sau khi khấn, 

cầm con gà trống đến dưới bàn cắt tiết và bôi ba giọt máu lên bàn thờ, nhổ lông gà phía 

sau gáy dính vào tiết vừa bôi lên bàn thờ. Gia chủ tiếp tục khấn, sau đó đem gà nhúng 

vào nước sôi, vặt lông và luộc chín. Đồng bào Mông có tục xem chân gà, mắt gà, vỏ não 

rồi mang gà đã luộc thái để ăn.  
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Khác với truyền thống các dân tộc, người Mông không đón giao thừa. Tiếng gà 

gáy đầu tiên của sáng mồng một tết là thời khắc mở đầu của năm mới. Trong 3 ngày 

Tết, các gia đình người Mông chỉ ăn các món bánh, thịt, tuyệt đối không được ăn rau, 

bởi theo quan niệm của đồng bào, không ăn rau để tránh trong năm mới không có cỏ 

mọc ở nương, mùa màng không bị thất thu và nuôi trâu, bò không bị dịch bệnh; mọi 

người không được nóng giận, cãi cọ nhau vì tết phải cùng nhau vui vẻ, uống rượu, cùng 

chúc nhau những điều tốt lành. Vào những ngày tết, nam thanh, nữ tú mặc trang phục 

đẹp đi chơi xuân và  tỏ tình, hò hẹn; mọi người có dịp nghỉ ngơi, vui chơi với nhiều trò 

chơi như ném pao, chơi cầu lông gà, đánh quay, đẩy gậy, thi bắn nỏ, đánh tù lu và hát 

dân ca, múa ô, múa khèn, v.v.33 

Trong ngày tết dân tộc của người Mông, mâm cỗ cúng tết trên bàn thờ không thể 

thiếu thịt gà, bánh dày, mèn mén và rượu ngô. Bánh dày của người Mông ở xã Sín Chải, 

huyện Tủa Chùa được chế biến rất đặc biệt bằng cách bóp vụn lòng đỏ trứng gà, rồi trộn 

lẫn với xôi nếp đã được giã nhuyễn, nặn thành bánh, đem gói trong lá chuối hay lá dong, 

khi ăn thì rán lên. Bánh dùng để cúng ma và ăn trong những ngày tết. Trong những ngày 

tết, người Mông có những kiêng kỵ như không giẫm lên bếp lò, không để nước làm tắt 

lửa trong bếp, không để bánh dày bị cháy khi nướng, không thổi lửa trong ba ngày tết, 

v.v. với mục đích để cho mùa màng được tốt tươi, vật nuôi trong nhà sinh sôi phát triển. 

Lễ “Nhù đa” (Ma khô): Theo quan niệm của người Mông, khi bố mẹ mất đi, hồn 

vía vẫn còn quanh quẩn xung quanh, trông nom, phù hộ con cháu trong sinh hoạt, sản 

xuất, trợ giúp lúc gặp nguy nan, khốn khó, bởi vậy người Mông thường làm mâm cơm 

cúng tổ tiên, cha mẹ, gọi là lễ "Nhù đa”. Thời điểm ấn định làm lễ “Nhù đa” là tháng 10 

âm lịch và diễn ra trong 3 ngày (14, 15 và 16) là mốc thời gian cố định, không thay đổi. 

Thông thường, vào buổi sáng ngày thứ tư gia đình tổ chức làm lý uống rượu cảm ơn bà 

con dân bản, anh em họ hàng gần xa đã đến dự lễ.  

Lễ “Dù su” (Cúng dòng họ): Lễ cúng họ là một nghi lễ hết sức đặc sắc và độc đáo 

của người Mông nói chung và người Mông ở Điện Biên nói riêng. Lễ cúng họ thể hiện 

tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người cùng huyết thống, được tổ chức 

thường xuyên hàng năm, trong đó mỗi dòng họ tổ chức lễ vào những ngày khác nhau và 

địa điểm cũng thay đổi hàng năm. Trong mỗi dòng họ, từng gia đình sẽ lần lượt tổ chức 

nghi lễ một lần theo chu kỳ. Theo quan niệm của người Mông, việc tổ chức lễ cúng họ 

luân phiên như vậy để mỗi gia đình có cơ hội thể hiện lòng thành đối với tổ tiên, thần 

linh. Đến lượt nhà nào được tổ chức nghi lễ thì gia đình đó phải tự lo liệu toàn bộ chi 

phí từ lễ vật dâng cúng đến lương thực, thực phẩm thết đãi cả dòng họ trong ngày lễ. 

Lễ cúng gốc cây to: Với quan niệm “vạn vật hữu linh”, người Mông cho rằng gốc 

cây to là nơi trú ngụ của các thần linh, vì vậy họ sẽ thờ một gốc cây to gần bản để cầu 

xin các vị thần linh che chở, phù hộ cho dân bản. Nghi lễ này mỗi năm tổ chức một lần 

vào ngày mồng một tết. Theo quan niệm của đồng bào, ngày mồng một tết là ngày vui 

 
33 Nguồn: Đỗ Quang Khải, Nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông ở tỉnh Điện Biên, Trang TTĐT Đài PTTH 

tỉnh Điện Biên, 21/02/2015. 
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đầu năm mới, nên người ta dâng đồ lễ lên gốc cây để tạ ơn các vị thần linh đã che chở 

cho dân bản được no ấm, trồng trọt, chăn nuôi phát triển, đồng thời cầu xin các thần linh 

tiếp tục phù hộ cho dân bản một năm mới thu được nhiều thành quả hơn nữa. 

Lễ cúng bệnh: Người Mông cho rằng người bị đau ốm là do ma rừng, ma suối bắt 

hồn, do đó chỉ có cách làm lễ cúng, để cầu mong được trợ giúp. Khi đó, thầy cúng được 

mời tới và tiến hành nghi lễ cúng bái, tỏ ý nguyện cầu mong ma tà, quỷ dữ trả lại hồn 

cho người ốm để họ chóng khỏi bệnh. Nếu cúng lần đầu không khỏi, gia đình cúng tiếp 

và dâng lễ vật lớn hơn trước. Tuy nhiên, những năm gần đây khi có ốm đau người Mông 

đã biết đến cơ sở y tế để chữa chạy thay vì tổ chức cúng bái tốn kém như trước đây. 

Lễ cúng cửa nhà (ua đák chộng)34: Đây là một nghi lễ cúng trong nông nghiệp 

của ngành Mông đen, khi trong chăn nuôi, trồng trọt gặp rủi ro như trâu, bò, lợn, gà, v.v. 

bị chết, cây trồng bị thất bát. Đầu tiên, gia chủ mang theo ba nén hương đến nhà thầy 

bói để nhờ xem. Thầy bói yểm bùa vào ba que hương để gia chủ đem về cắm lên bàn 

thờ. Ba tháng sau nếu gia đình thấy chăn nuôi, hoặc trồng trọt phát triển tốt hơn thì mới 

phải làm lý, phải mời thầy về cúng. Lễ cúng cửa được diễn ra tại giữa nhà, thầy cúng 

làm nghi thức cúng báo ma cửa và dâng con vật hiến tế (thường là lợn), mọi nghi thức 

cúng lễ cũng như chế biến con vật hiến tế đều diễn ra trong nhà nhằm đánh dấu việc gia 

chủ đã làm đầy đủ nghi thức cúng tế; bếp đun cũng được đặt ngay giữa nhà để làm chín 

thức ăn, bên cạnh trong của nhà có đào một cái hố để chôn tất cả những thứ bỏ đi của 

con vật hiến tế từ khi bắt đầu chế biến cho đến khi xong thủ tục cúng lễ và bữa cơm của 

gia đình. Sau khi con vật hiến tế được giết mổ và chế biến chín, thịt được chặt đều chia 

vào 9 chiếc chậu hoặc bát to (đồ để đựng gồm 9 chiếc) được đặt ngay phía trong cửa 

nhà, từ lúc này không ai được phép đi qua cửa nhà cho đến khi xong nghi lễ cúng. Nghi 

lễ khấn được thầy cúng lặp đi lặp lại 9 lần, thầy cúng cầm thanh củi cháy dở vừa khấn 

vừa làm động tác khua đi khua lại có ý nghĩa xua đuổi những điều không may mắn trong 

gia đình gia chủ và xin những điều may mắn đến với gia đình gia chủ, thời gian tới sẽ 

trồng trọt, chăn nuôi gặp nhiều thuận lợi. Cúng xong, bát thịt lợn đầu tiên dành cho 

người vợ ăn trước, mỗi thứ ăn một miếng nhỏ (làm lý) với ý nghĩa người phụ nữ có vị 

trí rất quan trọng đối với chăn nuôi gia súc, gia cầm nên phải được nếm trước để những 

điều may mắn đó hội tụ đầy đủ vào họ; các bát tiếp theo đem mời những người trong 

gia đình nếm mỗi thứ một ít (làm lý), sau đó mang đi chế biến thành các món ăn và bày 

mâm cơm mời anh em, họ hàng ăn cùng. Trong quá trình chế biến, lọc thịt lợn chín để 

bày mâm cơm mời khách, tất cả xương lợn đã lọc sạch thịt cũng phải gom hết lại cho 

vào 5 chiếc chậu hoặc bát to (đồ để đựng gồm 5 chiếc) đặt phía trong cửa nhà, sau đó 

đổ vào hố đào sau cánh cửa phía trong nhà để chôn lấp đi.  

Khi các thủ tục cúng cửa nhà đã xong, thầy cúng làm nghi thức cúng khấn cuối 

cùng với ý nghĩa mọi sự may mắn sẽ đến với gia chủ. Thầy cúng lấy 9 chiếc chén cho 

vào giỏ đan treo trên cửa nhà gia chủ rồi đóng cửa lại và cắm cành cây tươi ngoài cổng 

để cấm trong 3 ngày. Hết thời gian cấm, gia chủ làm mâm cơm mời một số anh em, họ 

 
34 Nguồn: Lò Văn Hoàng, Lễ cúng cửa của dân tộc Mông, ngành Mông đen tỉnh Điện Biên, 22/5/2020. 
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hàng ở gần đến làm lý mở cửa chính giúp. Sau màn đối đáp giữa khách và chủ, khách 

mở cửa vào trong nhà, gia chủ cảm ơn khách bằng 2 chén rượu, khách chúc gia đình 

chăn nuôi được phát triển, mùa màng bội thu, gia chủ mời khách ở lại ăn cơm với gia 

đình, coi như việc kiêng cửa nhà đã xong. Nếu có người không biết mà tới nhà trong 3 

ngày cấm cửa, vô tình mở cánh cửa ra, gia chủ sẽ rót 2 chén rượu mời, khách nhận 2 

chén rượu và có lời tạ lỗi đồng thời chúc gia chủ làm ăn, chăn nuôi phát triển. Nếu người 

biết mà cố tình tới nhà trong 3 ngày cấm cửa thì sẽ bị phạt rất nặng. Nghi lễ cúng cửa 

của ngành Mông đen có thể coi là một nghi lễ giải hạn để cầu mong những điều may 

mắn nhất đến với gia chủ. 

Ẩm thực Điện Biên chịu ảnh hưởng của ẩm thực vùng Tây Bắc. Mỗi dân tộc ở 

Điện Biên đều có bản sắc văn hoá dân tộc riêng, có VHAT khác nhau, đặc trưng cho 

dân tộc mình. Các sản phẩm ẩm thực nổi tiếng ở Điện Biên hiện nay được nhiều người 

biết tới chủ yếu là của người Thái. Người Mông có những đặc điểm riêng về phân bố, 

cư trú, canh tác, tập quán du canh du cư, v.v. nên sản phẩm ẩm thực có nhiều điểm khác 

biệt so với người Thái và các dân tộc khác trong tỉnh.  

3.2.2. Các món ăn, đồ uống  

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, người Mông là dân tộc còn giữ gìn được 

khá nguyên vẹn nền văn hóa truyền thống độc đáo, trong đó có VHAT. Theo đánh giá 

của nhiều người, những món ăn đặc sản nổi tiếng nhất của dân tộc Mông ở miền núi 

phía Bắc gồm có: Bánh ngô; bánh láo khoải; mèn mén; thắng cố; rượu ngô; bánh dày, 

ớt nướng; phở chua Bắc Hà, v.v. Đối với người Mông, ngô là loại cây trồng có ý nghĩa 

vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt, phát triển kinh tế gia đình của đồng bào. 

Từ nguồn lương thực này, người Mông đã chế biến thành nhiều món ăn độc đáo với 

hương vị đậm đà, khó quên. Có thể nói, phần lớn món ăn, uống truyền thống của người 

Mông được làm từ ngô. Do cư trú ở vùng cao, điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, cuộc 

sống gắn với rừng, nên trước đây người Mông chủ yếu khai thác rừng bằng săn bắt, hái 

lượm, nguồn thực phẩm phần lớn là thú rừng, chim chóc, bò sát, côn trùng và rau rừng. 

Ngày nay, rừng đã có chủ quản lý, không được phép khai thác như trước, người Mông 

chỉ còn hái rau, măng và một số lâm sản, v.v. trong rừng, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi 

tại gia đình để tạo nguồn thực phẩm. Cuộc sống của người Mông ngày nay không còn 

biệt lập như trước, họ đã mở rộng giao thương nên có thể mua, bán được các thực phẩm 

thiết yếu phục vụ cho ăn, uống. Tại các vùng người Mông sinh sống đông đều có chợ ở 

vị trí giao thông thuận tiện cho mua bán. Vào các phiên chợ, có thể thấy người Mông 

với đủ các sắc màu trang phục đẹp tới chợ để mua, bán các sản phẩm nông lâm nghiệp 

phong phú từ trồng trọt hoặc khai thác trong rừng, lương thực có gạo, ngô, khoai; thực 

phẩm có thịt trâu, bò, dê, lợn, gà, vịt; cá, tôm; măng, rau cải, bí xanh, bí đỏ, su su, mướp, 

v.v. Trước đây, do giống ngô bản địa năng suất rất thấp, nên người Mông đã tìm tòi, đưa 

giống ngô mới vào canh tác, nhằm tăng năng suất, sản lượng cây ngô. Ngoài ngô, lúa 

nếp và lúa tẻ nương, người Mông ở Tủa Chùa còn trồng giống lúa nếp cẩm trên cao 

nguyên đá, gạo có thành phần dinh dưỡng cao, tốt cho hệ tiêu hóa, tim mạch, giải độc 
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https://vn.alongwalker.co/8-mon-an-dac-san-noi-tieng-nhat-cua-nguoi-dan-toc-mong-s214662.html#hmenu-2
https://vn.alongwalker.co/8-mon-an-dac-san-noi-tieng-nhat-cua-nguoi-dan-toc-mong-s214662.html#hmenu-3
https://vn.alongwalker.co/8-mon-an-dac-san-noi-tieng-nhat-cua-nguoi-dan-toc-mong-s214662.html#hmenu-4
https://vn.alongwalker.co/8-mon-an-dac-san-noi-tieng-nhat-cua-nguoi-dan-toc-mong-s214662.html#hmenu-5
https://vn.alongwalker.co/8-mon-an-dac-san-noi-tieng-nhat-cua-nguoi-dan-toc-mong-s214662.html#hmenu-6
https://vn.alongwalker.co/8-mon-an-dac-san-noi-tieng-nhat-cua-nguoi-dan-toc-mong-s214662.html#hmenu-7
https://vn.alongwalker.co/8-mon-an-dac-san-noi-tieng-nhat-cua-nguoi-dan-toc-mong-s214662.html#hmenu-8


169 

 

và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Người Mông còn trồng giống lúa tẻ đỏ trên 

nương, loại gạo này giàu dinh dưỡng, ăn có vị ngọt, nhưng hơi cứng, những năm gần 

đây, gạo tẻ đỏ năng suất không cao, giá bán chỉ bằng hoặc cao hơn một chút so với gạo 

tẻ thường nên người dân ít trồng.  

Các món ăn từ lương thực 

Mèn mén: Trước đây, người Mông sử dụng ngô là lương thực chính. Từ giống ngô 

bản địa trồng trên nương, người Mông đã có được thứ ngô nếp hạt thơm dẻo để chế biến 

thành món mèn mén giàu chất dinh dưỡng và dễ ăn hơn. Người Mông không chỉ giỏi về 

kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngô mà họ còn rất giỏi trong việc chế biến ngô thành 

nhiều món ăn độc đáo, hấp dẫn, vì thế phần lớn các món ăn phổ biến và đặc trưng của 

họ đều làm từ ngô và một trong đó là mèn mén. Thời xa xưa, do đời sống khó khăn, thiếu 

gạo, mèn mén là món ăn phổ biến của người Mông. 

Nguyên liệu: Ngô hạt, ngon nhất là giống ngô bản địa, vì hạt ngô rất dẻo và thơm; 

các giống ngô lai, ngô hàng hóa không làm được. Chế biến: Mèn mén chế biến khá cầu 

kỳ. Đầu tiên, ngô hạt được xay thành bột nhỏ bằng cối đá hai thớt chồng lên nhau, cối 

phải rất nặng thì bột ngô mới mịn, thường phải hai người khỏe xay khoảng một giờ mới 

đủ lượng cho cả nhà 5-6 người ăn cả ngày. Sau đó, người ta dùng sàng lọc bỏ các hạt 

ngô to còn sót lại và vỏ, mày ra ngoài. Lấy lượng bột cho vừa đủ với bữa ăn của gia 

đình, cho một ít nước vào đảo đều cho bột ngô ngấm nước, lượng nước cho vừa đủ để 

bột ngô không bị khô hoặc bị nhão sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị của món 

ăn. Dùng tay trộn bột cho nhuyễn, có độ ẩm vừa phải, sau đó cho vào chõ đồ khoảng 

nửa giờ, chú ý lửa đều cho bột ngô chín đều, đến khi có mùi thơm nghi ngút thì đổ mèn 

mén ra mẹt. Mèn mén bao giờ cũng phải đồ hai lần mới ngon, nên người ta tiếp tục vẩy 

nước lã vào bột ngô, dùng tay trộn cho nước thấm đều và bột ngô tơi đều, sau đó tiếp 

tục đồ lần 2 trong hơn một giờ cho tới khi bột ngô chín kỹ, mèn mén dẻo, rộ màu vàng, 

thơm nức là được. Bắc chõ ra ủ 30 phút rồi mới đem ăn. Thông thường, mỗi gia đình đồ 

một chõ mèn mén để ăn cả ngày, do vậy chõ phải to và công việc chế biến món mèn 

mén phải bắt đầu từ khi trời chưa sáng. 

Do là món ăn khô nên mèn mén thường ăn với một số món canh như rau bí đỏ, 

rau cải, canh su su, nước thắng cố, v.v. mới tạo hương vị thơm ngon, đậm đà. Mèn mén 

bao giờ cũng ăn với canh có nhiều mỡ, để giúp người Mông chống lại khí hậu giá lạnh 

của vùng cao. Mèn mén đem đổ vào rá rồi dùng thìa xúc ăn với nước canh, rau, thịt và 

các thức ăn khác. Ngày nay, do sự phát triển KT-XH, đời sống của đồng bào có nhiều 

thay đổi, chỉ còn ít nơi ăn mèn mén (một số xã ở huyện Tủa Chùa và huyện Mường 

Nhé), các nơi khác người Mông thường ăn cơm tẻ là chính (ở xã Pú Nhung, huyện Tủa 

Chùa ăn gạo tẻ đỏ trồng trên nương). Trong các chợ phiên, mèn mén thường ăn cùng 

thắng cố, gia vị ăn kèm là ớt nướng, thứ ớt thóc, quả nhỏ xíu như hạt thóc, người Mông 

rất thích ăn ớt để chống lại giá lạnh. Đến nay, cuộc sống của người Mông đã sung túc, 

đầy đủ hơn, tuy họ không còn coi mèn mén là món ăn chính trong bữa ăn hàng ngày, 

nhưng mỗi dịp lễ, tết, mèn mén vẫn được dâng cúng ông bà, tổ tiên.  
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Các món bánh: Vào dịp lễ tết, người Mông làm các món bánh như: Bánh rán (dúa 

ki), bánh chưng (dúa chỗng pua), bánh dày (dúa túa/ dúa pả). 

Bánh dày (dúa túa/ dúa pả): Theo quan niệm của người Mông, bánh dày không 

chỉ là biểu tượng cho tình yêu, sự thủy chung son sắt của trai gái người Mông mà còn 

tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, là nguồn gốc sinh ra con người và vạn vật trên 

mặt đất. Bánh dày được bắt nguồn từ một câu chuyện cổ tích của người Mông. Chuyện 

kể rằng: “Có đôi trai gái yêu nhau thắm thiết hẹn nhau cùng xây tổ ấm, nhưng một hôm 

cô gái lên rừng hái măng, không may bị hổ tinh bắt đi. Chàng trai vô cùng buồn sầu, 

quyết chí đi tìm người yêu. Biết rằng phải vượt qua núi cao, rừng sâu, phải đi nhiều ngày 

mới tìm thấy hang hổ, chàng trai nhờ mẹ đồ xôi rồi giã nhuyễn, làm thành những chiếc 

bánh dày rồi lấy lá dong gói lại, đeo vào tay nải. Nhờ có những chiếc bánh dày mang 

theo chàng trai không bị đói, cuối cùng cũng tìm diệt được hổ tinh cứu người yêu, đưa 

nàng trở về và sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi”. Từ đó bánh dày được người Mông 

coi là món ăn truyền thống dân tộc, được làm trong dịp lễ, tết để cúng bái tổ tiên và thần 

linh, để ăn trong đám cưới hoặc mang theo khi đi nương, đi rừng. Người Mông ai cũng 

thích ăn bánh dày, họ thường giã bánh dày vào dịp tết hoặc khi kết thúc vụ mùa.  

Trong bản Mông, ai cũng biết làm bánh dày. Nguyên liệu: Gạo nếp cẩm, hoặc gạo 

nếp nương trắng, chọn loại gạo ngon, không pha tạp, hạt gạo to đều; lá dong hoặc lá 

chuối rừng. Chế biến: Quy trình làm bánh dày phải trải qua các công đoạn như xát gạo, 

ngâm gạo, đồ xôi, giã bánh, nặn bánh, thời gian phải mất một ngày thì mới làm xong 

một mẻ bánh. Muốn làm bánh dày ngon, gạo phải được giã thủ công, khi đồ lên phải 

thật dẻo, thơm. Đầu tiên, gạo đem ngâm nước suối nguồn 2-3 giờ, có nơi ngâm tới một 

ngày, vớt ra để ráo nước, rồi cho vào chõ đồ khoảng một giờ để xôi chín kỹ. Được xôi 

rồi, người ta mang đi giã, công đoạn này đòi hỏi người giã phải có kỹ thuật, đều tay và 

phải cố hết sức thì bánh mới dẻo, ngon và để được lâu. Sau khi xoa mỡ vào chày và cối 

để chống dính, 4 trai tráng khỏe mạnh tiến hành giã bánh, nhưng mỗi lượt giã chỉ có 2 

người, khi mệt thì lại thay 2 người khác. Giã bánh dày đòi hỏi phải nhanh, dứt khoát, 

nếu không chày sẽ bị dính xôi, khó nhấc lên, người giã bị mất sức mà xôi không mềm 

nhuyễn, cho nên lúc đầu cần giã nhẹ cho xôi quyện và dính, sau đó phải dùng hết sức để 

giã liên tục đến khi xôi dẻo quánh thành một khối là được, nhưng không thể giã quá lâu, 

vì khi xôi đã nguội thì việc giã bánh sẽ khó hơn và gạo sẽ không nhuyễn nữa. Bánh giã 

xong được chuyển ra mẹt đã láng lòng trắng trứng gà cho khỏi dính. Ông chủ nhà nặn 

hai chiếc bánh to (có đường kính 20-30 cm) đặt lên hai tàu lá chuối và trịnh trọng đặt 

lên bàn thờ rồi thắp hai bát nến để khấn ma nhà và Giàng. Những người phụ nữ Mông 

khéo léo nặn bột thành những chiếc bánh dày hình tròn, sau đó đặt lên lá dong xanh hoặc 

lá chuối xanh đã được rửa sạch, lau khô. Chiếc bánh dày của người đầu tiên nặn theo 

hình tròn, sau đó được làm dẹt. Dịp tết, mỗi gia đình làm ít nhất cũng từ 50 đến 100 

chiếc bánh, để được hàng chục ngày mà không bị thiu, mốc. Bánh dày để được lâu ngày, 

thậm chí tới một tháng, nó chỉ cứng lại, nếu làm bằng gạo thơm thì càng ngon. Bánh dày 

có giá trị dinh dưỡng cao, ăn ngon, có vị ngọt, khi ăn nướng trên than hồng hoặc cắt 

thành miếng nhỏ hình chữ nhật đem rán phồng có mùi thơm và hấp dẫn. Thường khi có 
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khách, người ta chia mỗi chiếc bánh làm ba phần, phần giữa dành cho chủ nhà, hai miếng 

bên ngoài ngon hơn dành cho khách. Tiếp khách đến chơi nhà ngày tết, ngoài rượu, thịt, 

bao giờ cũng phải có bánh dày. Điểm khác biệt so với các loại bánh khác đó là bánh dày 

không có nhân bên trong, không dùng các loại gia vị. Người ăn có thể ăn nóng, cũng có 

thể để nguội rồi đem rán với mỡ lợn cho phồng lên hoặc nướng trên bếp lửa và chấm 

với mật ong rừng khi ăn. Muốn làm được bánh dày ngon, người Mông phải sử dụng bộ 

công cụ đặc thù, chõ đồ xôi làm bằng gỗ để khi xôi chín không bị mất hương thơm của 

nếp nương; cối giã bánh dày làm bằng thân cây gỗ trắc, thớ mịn, gỗ có mùi thơm và 

khoét rỗng ruột như chiếc thuyền độc mộc; chày giã bánh dày làm từ các loại gỗ cứng 

và nặng, có 2 đầu, cán ở giữa.  

Bánh “láo khoải” còn gọi là “ráo khoải”, “lức khoải”, “rớ khoải”, thường được 

người Mông chế biến vào dịp lễ, tết, hoặc làm để bán vào chợ phiên, rất được nhiều 

người ưa thích. Nguyên liệu: Ngô (loại ngô thu hoạch tháng 8 âm lịch, bóc bỏ lớp vỏ 

ngoài, để lại lớp vỏ mỏng rồi đưa lên gác bếp bảo quản hay treo lên chái nhà). Chế biến: 

Tách hạt ngô ra khỏi bắp, xay hạt ngô bằng cối đá thành bột nhỏ, sàng bỏ mày và vỏ rồi 

đem ngâm nước 5-6 giờ, lấy bột ra để cho ráo nước rồi đem đồ hai lần trên chõ gỗ, khi 

đồ lần một phải chú ý thời gian để bột ngô tơi và không dính vào nhau, sau khi làm tơi 

và để nguội mới cho vào đồ lần hai để bột ngô chín kỹ. Đem bột ngô chín cho vào cối 

đá giã cho bột ngô quyện dẻo, sau đó cho ra bàn đá nặn thành những chiếc bánh hình 

bầu dục, có bề mặt 15-20cm, sau đó quyện mỡ cùng mật ong trên bề mặt bánh. Bánh 

ráo khoải gói trong lá chuối rừng, sau đó treo tất cả lên gác bếp có thể để được dài ngày. 

Khi ăn, có thể cắt nhỏ bánh và nướng trên than củi cho bánh phồng thơm. Loại bánh này 

chế biến rất đơn giản nhưng ăn rất ngon và tiện lợi. Ở một số vùng, người Mông còn 

dùng ngô non thái hạt, xay nhuyễn hoặc dùng bột ngô nếp làm bánh rợm, bánh trôi.  

Các món ăn để dự trữ ăn dần: Người Mông có thói quen dự trữ thực phẩm, họ 

thường chế biến thịt bằng nhiều cách như ướp muối, phơi khô hoặc sấy khô trên gác 

bếp. Từ nguyên liệu này, người Mông tiếp chế tạo ra nhiều món ăn khác nhau. 

Thịt lợn sấy: Thịt lợn nhà, hoặc thịt lợn rừng sau khi mổ, lấy phần thịt còn tươi, 

có cả mỡ và nạc, đem thái thành những miếng dài khoảng 60cm, dày khoảng 10cm, rồi 

treo trên gác bếp, dùng nhiệt gián tiếp của bếp lửa để sấy khô thịt một cách từ từ. Từ thịt 

lợn sấy, người Mông tiếp chế ra món thịt lợn sấy xào cải nương, mang lại những dư vị 

đậm đà khi thưởng thức.  

Thịt lợn treo tẩm muối: Đây là món ăn phổ biến của người Mông, nhất là trong 

những ngày giáp hạt tháng 3, tháng 4. Nguyên liệu chế biến món này là thịt lợn do người 

Mông nuôi thả rông (lợn bản), không ăn cám tăng trọng. Thịt lợn không rửa, cắt từng 

miếng nhỏ dài khoảng 60cm, dày 10cm, xát muối hạt lên toàn bộ bề mặt thịt rồi để 

khoảng một đêm, sáng hôm sau treo lên trần nhà nơi thoáng mát. Với cách bảo quản 

này, thịt lợn có thể ăn được quanh năm. Giá trị dinh dưỡng của thịt lợn treo rất cao, quá 

trình chế biến cẩn thận, hợp vệ sinh và tẩm ướp muối nên để được lâu dài. Loại thịt lợn 
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này được người Mông ăn vào dịp lễ. Khi ăn, người ta có thể đem thịt luộc, nướng, hoặc 

xào với các loại rau ăn rất ngon, nhất là xào với rau cải mèo. 

Thịt lợn gác bếp (gà làng dế): Từ xa xưa, để tích trữ thịt qua những ngày giá rét 

bà con thường hay làm đồ gác bếp để phòng những đợt mưa rét lấy ra để dùng và chế 

biến thành món ăn. Thịt lợn gác bếp là món ăn phổ biến của người Mông, có cách chế 

biến gần giống như thịt lợn treo tẩm muối, chỉ khác là đem treo ở gác bếp để bảo quản 

nhờ khói bếp. Nguyên liệu: Thịt lợn nuôi thả rông, chọn thịt tươi, ngon, có cả mỡ và 

nạc. Chế biến: Thịt lợn cắt thành miếng dài, không rửa, đem ướp muối 3-5 ngày, rồi 

mang treo lên gác bếp, khi nào ăn thì lấy xuống. Vào các dịp tết, mỗi gia đình người 

Mông đều chế biến món thịt lợn gác bếp để ăn dần trong cả năm, thời gian này làm món 

thịt lợn gác bếp là rất hợp lý vì không có ruồi, nhặng, nên đảm bảo vệ sinh. Món thịt gác 

bếp có giá trị dinh dưỡng cao đối với sức khỏe, đặc biệt trong thời gian đi thu hoạch 

nương. Theo Ly A Thề (người Mông đỏ ở xã Sa Lông, huyện Mường Chà), món thịt 

treo gác bếp ở Sa Lông được làm từ thịt lợn xẻ theo các rãnh sườn bằng 3 ngón tay, đem 

ướp với muối hạt một đêm, sau vớt ra xâu lạt treo trên gác bếp. Do bếp người Mông 

không khi nào tắt lửa nên khô nóng và có khói thường xuyên, chống được các loại vi 

khuẩn, vì vậy thịt treo được sấy khô, mỡ đông lại không bị phân hủy, khi ăn dỡ xuống 

ngâm nước nóng, làm sạch và chế biến. Người Hoa ở cùng xã lại dùng cả thịt đùi và thịt 

mông, cách sơ chế và treo gác bếp cũng tương tự như nhau người Mông. Ngoài thịt lợn, 

người Mông còn chế biến thịt trâu thành món thịt trâu tẩm ướp với ớt khô rồi sấy trên 

gác bếp, quá trình chế biến người ta không ướp nhiều muối như đối với thịt lợn sấy khô. 

Thịt trâu gác bếp: Đây vốn là đặc sản của người Thái đen, nhưng người Mông đã 

tiếp thu cách chế biến món này từ lâu đời. Do cuộc sống gắn với núi rừng nên mỗi lần 

vào rừng, người Mông phải ở lại nhiều ngày, đồ ăn mang theo bắt buộc phải là đồ khô, 

nên các loại thịt, cá đều đem gác trên bếp, đến khi đi rừng thì đem theo sử dụng. Để chế 

biến món thịt trâu gác bếp không khó, nhưng đòi hỏi người làm phải có kinh nghiệm sử 

dụng các loại gia vị, chọn thịt, tẩm ướp cho đến khi gác bếp rất công phu. Nguyên liệu: 

Chọn những miếng thịt trâu ngon, chắc, tươi, thường là thịt thăn, bắp và thịt mông; phải 

lọc bỏ gân, mỡ, cũng như bạc nhạc một cách cẩn thận để thịt không bị dai. Chế biến: 

Thái dọc thớ thịt trâu thành từng miếng dài, bản rộng 5-7cm, cho vào chậu to tẩm ướp 

cùng với hỗn hợp gia vị gồm muối, sả, gừng, tỏi, ớt khô băm nhỏ, mắc khén giã nát 

trong 2-3 giờ, sau đó lấy que tre hoặc que sắt xiên và gác lên gác bếp, để qua hàng tuần, 

làm cho từng dải thịt thấm đều gia vị, quyện hơi khói củi tự nhiên rồi dần dần khô lại. 

Sau thời gian gác bếp, thịt trâu héo lại, phần vỏ ngoài có màu nâu đen, bên trong vẫn 

hồng hào, vị đậm đà. Khi ăn, đơn giản nhất là hấp cách thủy khoảng 30 phút, khi đó thịt 

trâu sẽ mềm lại, chỉ cần đập dập, xé thành từng miếng nhỏ, chấm với tương ớt hoặc 

chẩm chéo sẽ cảm nhận được vị ngọt của thịt trâu đượm trong sự đậm đà của các gia 

vị tạo lên sức hấp dẫn của đặc sản người Mông Điện Biên. Cứ vào mỗi dịp ngày lễ, tết, 

trên mâm cỗ của người Mông bao giờ cũng có một đĩa thịt trâu gác bếp xé nhỏ, đặt giữa 

mâm cơm để đãi khách. Ngày nay khi cuộc sống đủ đầy hơn, thịt trâu gác bếp vẫn là 

món đặc trưng của người Mông. 



173 

 

Món rau cải muối chua: Vào chính vụ rau cải nương, người Mông thường chế 

biến rau cải bằng cách muối chua hoặc phơi khô để ăn dần quanh năm. Nguyên liệu: 

Rau cải tươi; muối hạt. Chế biến: Rau tươi đem rửa sạch, để cả cây, nhúng vào nước sôi 

cho héo, sau đó vớt ra để nguội, rồi cho vào chum đất (loại chum làm bằng đất nung 

hoặc sứ), cho nước và muối đủ mặn, muối khoảng 3 ngày thì ăn được, nhưng để càng 

lâu càng chua, ăn quanh năm. Ngoài ra, rau cải có thể phơi khô, cất đi để dành ăn dần. 

Các món ăn chế biến qua lửa ăn trong ngày: Người Mông chế biến được nhiều 

món ăn với nguyên liệu từ thịt lợn, thịt trâu, thịt dê, thịt gà, v.v. 

Các món ăn từ thịt lợn “cắp nách”: Khu vực người Mông có giống lợn sống trong 

rừng, bản tính hoang dã, lợn con mới sinh đã có thể chạy nhảy và kiếm ăn ngay được, 

chỉ theo bố mẹ vài ngày rồi tự tách ra sống độc lập. Người Mông đã thuần hóa giống lợn 

này, mang về nuôi hoặc tạo cho chúng một nơi ẩn nấp trong rừng để tự kiếm ăn. Theo 

ông Hồ A Cán (người Mông đỏ, trưởng bản Sa Lông 1, xã Sa Lông, huyện Mường Chà), 

giống lợn này chỉ ăn cỏ, cây, củ dại nên rất chậm lớn, nhưng thịt chắc, rất thơm ngon và 

hầu như không có mỡ, khi cần ăn thì người dân vào rừng bắt. Lợn cắp nách có thể chế 

biến thành nhiều món ăn đa dạng và hấp dẫn như: Nướng, xào, hấp, lòng dồi, om, giả 

cầy, sườn nấu canh, v.v. Món ưa thích của người Mông là thịt nướng hoặc thịt quay, con 

lợn sau khi làm sạch, tẩm ướp gia vị rồi để nguyên cả con mà nướng hoặc quay vàng 

ươm. Khi thưởng thức, sẽ cảm nhận rất rõ lớp bì giòn tan bên ngoài, rồi đến một lớp thịt 

nạc thật mềm, ngọt lịm, dày không đến 2cm; trong cùng chính là xương, cũng rất nhỏ, 

mềm và có thể ăn được luôn. Dù làm món gì, khi chế biến lợn đều phải thui đều lợn trên 

lửa đến khi bì lợn ngả màu vàng ruộm thì chà sạch một lần bằng chanh, sau đó lọc thịt 

để chế biến thành các món khác nhau. Để làm món hấp, người Mông chặt thịt thành 

những miếng to để hấp; để nướng họ thái nhỏ thịt rồi xiên bằng que tre và nướng trên 

than hồng, hoặc thái nhỏ thịt, ướp gia vị, nhồi vào ống tre rồi nướng trên bếp than hồng. 

Thịt lợn cắp nách hấp hay nướng khi ăn đều được bày ra lá chuối, hoặc mẹt, vừa ăn vừa 

uống rượu ngô hoặc rượu táo mèo mới ngon hoàn hảo. Để tạo ra các món ngon từ thịt 

lợn cắp nách, không thể thiếu một trong các gia vị đặc trưng như hạt dổi, hạt sẻn (tên 

gọi khác của hạt mắc khén) và lá nhội (hay lá cây cơm nguội); chỉ cần thêm muối, ớt 

xanh (người Mông ăn ớt rất giỏi để chống rét, ớt càng cay càng tốt, đúng vị nhất là ớt 

thóc nướng) là có thể tạo nên một thức chấm độc nhất vô nhị. Những miếng thịt ba chỉ 

hấp hay miếng lòng lợn mà thiếu đồ chấm này coi như mất đi một phần hương vị.  

Món lòng lợn nhồi cơm nếp: Đây là món ăn phổ biến ở người Mông. Sau khi mổ 

lợn, người ta chọn lấy một đoạn lòng to, đều, đem rửa sạch, rồi phơi nắng khoảng một 

tháng, sau đó đem ngâm nước khoảng 3 giờ; gạo nếp đem ngâm một đêm, vớt ra nhồi 

vào lòng lợn, bỏ vào chõ đồ khoảng 4 giờ thì chín. Khi ăn thái lòng thành từng khúc, ăn 

lúc nóng, món này có giá trị dinh dưỡng cao vì kết hợp cả gạo nếp nương. 

Món thắng cố: Đây là món ăn truyền thống của người Mông, có nguồn gốc từ Vân 

Nam (Trung Quốc), về sau “thắng cố” được du nhập vào các dân tộc khác ở vùng cao, 

do đó thắng cố không chỉ là món ăn đặc sản của đồng bào Mông, mà còn là món ăn ngon 
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và quen thuộc của nhiều tộc người vùng cao. Nếu người miền xuôi tự hào vì có phở, thì 

người miền núi tự hào vì có thắng cố. Về tên gọi ‘thắng cố” có nhiều ý kiến khác nhau: 

“Thắng cố” là biến âm của “thoảng cố”, tiếng Mông có nghĩa là “nồi nước”; “thắng cố” 

tiếng Mông gọi là “khấu tha” có nghĩa là “canh thịt”; nghĩa đen của “thắng cố” là “canh 

chảo”; “thắng cố” theo âm Hán Việt có nghĩa là “thang cốt”, tức là canh xương. Trời 

càng lạnh, thắng cố càng ngon, thêm bát rượu ngô ấm nồng với người miền núi thực 

không có gì sánh bằng35. Nguyên liệu: Truyền thống là làm từ thịt ngựa, sau này còn 

làm từ thịt các động vật khác (bò, dê, lợn). Chế biến: Ngựa (bò, dê, lợn) sau khi giết mổ, 

lọc lấy thăn bắp và các phần nạc riêng ra để bán, chỉ lấy phần xương xẩu, gân cốt, bạc 

nhạc, mỡ và các loại thịt vụn, tiết đông, tim, gan, phèo, phổi để làm thắng cố. Các nguyên 

liệu đem chặt, hoặc thái thành miếng vừa ăn, trừ nội tạng, tất cả cho vào một chảo lớn 

(chảo phải cũ, không được dùng chảo mới) cùng lúc, rồi xào lăn theo kiểu "mỡ ngựa rán 

ngựa" (dùng chính mỡ có trong thịt để xào, không thêm mỡ ở ngoài). Khi miếng thịt se 

se cạnh, thì đổ nước vào chảo và cứ thế ninh sôi sùng sục hàng giờ. Các bộ phận nội 

tạng như lòng, tim, gan, tiết, v.v. được cho vào sau cùng và đun nhừ, có thể cho thêm 

các loại rau. Bếp lửa đun chảo thắng cố phải luôn "rực hồng". Để nồi nước dùng được 

ngon và trong, người ta phải hớt, múc từng muỗng bọt bỏ ra khỏi chảo. Các loại gia vị 

truyền thống gồm muối, thảo quả (có vị cay nóng, làm tăng hương vị cho món ăn và 

phòng chống các vấn đề về tiêu hoá, v.v.), địa liền (có vị cay, tính ấm, có tác dụng làm 

ấm tỳ vị, dùng làm thuốc điều trị rối loạn tiêu hóa, chóng tiêu, quế (có vị cay, mùi thơm 

nồng, tính đại nhiệt, chữa đau bụng tiêu chảy, v.v.), lá chanh, tất cả đem nướng thơm, 

tán nhỏ, ướp vào thịt trước lúc xào. Khi ăn, chảo thắng cố vẫn để trên bếp đun, ăn đến 

đâu múc ra bát đến đó, nóng hổi, phải vừa ăn vừa thổi. Muối hoặc bột canh để ngoài, 

khi ăn mới chấm cho vừa miệng mỗi người. Thắng cố là món thường ăn trong các ngày 

lễ hội, lễ ăn thề bảo vệ rừng, những lễ cúng có đông người tham gia, hoặc ở chợ phiên. 

Chỉ cần một chảo “thắng cố”, một bình rượu, lần lượt từng người sẽ uống chung bát 

rượu và ăn chung một chảo canh, tạo nên một hình ảnh đẹp về tính cộng đồng và bình 

đẳng của người Mông. Thắng cố không chỉ là món ăn ngon, thể hiện sự khéo léo và sành 

ăn mà còn là nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông. Ngày nay, cách chế biến món “thắng 

cố” đã có nhiều biến đổi. Tại các nhà hàng ở đô thị, món này được làm cầu kỳ hơn, phủ 

tạng con vật được chế biến sạch sẽ, thái miếng, tẩm ướp gia vị và chế biến giống như 

món lẩu, nên ăn rất thơm ngon. Tuy vậy, hương vị thắng cố đặc biệt nhất, khiến thực 

khách nhớ lâu nhất vẫn là thắng cố của dân tộc đã sinh ra nó. Đến Điện Biên, du khách 

có thể thưởng thức món thắng cố ngựa tại nhà hàng thắng cố Mã Lệ ở số 111, tổ 5, 

đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ. 

Các món thịt trâu ăn trong ngày: Người Mông thường chế biến thịt trâu để làm 

các món xào, luộc thịt trâu; hầm nhừ xương trâu, lòng trâu, da trâu kết hợp một số gia 

vị đặc trưng, tương tự như cách làm thắng cố với thịt ngựa.  

 
35 Nguồn: PVS Vừ A Lầu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Điện Biên Đông, 2020. 

https://www.vinmec.com/en/tieu-hoa-gan-mat/thong-tin-suc-khoe/cac-trieu-chung-roi-loan-tieu-hoa-dien-hinh/
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Các món từ dê núi đá: Dê ở Tủa Chùa không giống dê các vùng khác mà nhỏ 

mình, chân cao, lông dài, leo trèo như sơn dương, đặc biệt hơn cả chính là sức sống 

mãnh liệt của nó trên cao nguyên đá, cây cỏ hạn chế, rét giá dư thừa, mùa mưa thì mưa 

như đá lở, nhưng mùa khô có khi vài cây số cũng không tìm ra nước uống. Vì thế mà 

thịt dê Tủa Chùa có vị của mồ hôi đá, vị của nhựa cây cổ thụ, vừa “gây nghiện” người 

ăn, vừa là thuốc chữa suy nhược. Đến Tủa Chùa sẽ thấy dê nuôi thả trên núi đá rất nhiều, 

người ta còn phát hiện ra chè shan tuyết chính là thứ thức ăn dê núi đá Tủa Chùa ưa 

thích, vậy là dê càng thêm quí và đương nhiên là dê càng được nuôi nhiều hơn, dê Tủa 

Chùa có mặt trong nhiều quán nhậu đặc sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc (theo nhà văn 

Nguyễn Đức Lợi). Người Mông ở Sín Chải, huyện Tủa Chùa cho biết: “Dân tộc Mông 

ở Tủa Chùa nuôi dê từ xa xưa và coi đây là loại thực phẩm bổ dưỡng. Con dê ít bệnh 

tật, ăn tạp, lại leo trèo rất giỏi, kiếm ăn trên các đỉnh núi cheo leo trong mùa khô kiệt, 

thậm chí ăn phải lá ngón cũng không sao. Người Mông nuôi dê theo lối thả rông trên 

những ngọn núi cao cách biệt làng bản, nương đồi, chúng lớn lên bằng cỏ cây núi đá, 

uống nước mưa sương, nên có chất lượng thịt thơm ngon đặc biệt, bán rất chạy”. Con 

dê thực sự là tài sản quý của người Mông vùng cao huyện Tủa Chùa, nên chính quyền 

đã tích cực hỗ trợ phát triển đàn dê.  

Thịt dê Tủa Chùa được người Mông chế biến thành nhiều món như dê xào, dê tái, 

dê hấp và dê nướng, thịt dê ở đây rất thơm, không bở và mềm như thịt dê các nơi khác. 

Trong món thịt dê xào sả ớt, người Mông cho nhiều sả và ớt giúp món ăn thêm phần 

thơm ngon mà không bị hôi mùi dê, thịt dê xào săn lại, thơm nồng mùi sả và chút cay 

cay của ớt, ăn rất ngon. Món thịt dê nướng muối ớt hấp dẫn từ hương vị cho đến màu 

sắc, người Mông ướp thịt dê với nhiều loại gia vị như muối, ớt, sả, húng quế, tía tô, rồi 

dùng que tre xiên thịt lại và đem nướng trên than hồng, khi ăn kèm với rau sống. Món 

thịt dê hấp sả cũng là một món ăn hấp dẫn, thơm ngon, bổ dưỡng, ăn kèm rau sống để 

tăng thêm hương vị, v.v. Một trong những món khoái khẩu của người Mông chính là 

món dê tái chanh. Thịt dê sau khi hấp xong, được trộn ngay với chanh, sả, gừng, v.v. để 

thịt dê săn lại, tạo nên vị chua chua, ngọt ngọt độc đáo, ăn kèm chuối xanh cắt mỏng. Ai 

đã từng ăn một miếng dê tái chanh (phải là chanh Mông, to như trái cam, vắt ra cả tép) 

ở Tủa Chùa thì không còn muốn ăn thịt dê xứ khác. 

Các món từ cá suối: Do điều kiện sống trên núi cao, nên ngoài thịt thú rừng, thịt 

gia súc, gia cầm, trứng gà, trứng vịt, v.v. hiếm khi đồng bào được ăn ốc, cá, v.v. Tuy 

vậy, trong vốn ẩm thực của người Mông, món cá suối luôn là một trong những món ăn 

hấp dẫn. Cá suối bắt từ những con suối nhỏ chảy quanh triền núi được đồng bào Mông 

chế biến thành các món như cá suối nướng giòn trên than củi, cá suối lam gói trong lá 

dong, cá suối nấu măng chua, v.v. Cá nướng là món ăn phổ biến của người Mông, được 

làm theo hai cách: Tẩm ướp rồi nướng, hoặc nướng rồi chấm gia vị. 

Các món từ thịt gà: Thịt gà được người Mông chế biến thành nhiều món ăn trong 

ngày như: Gà luộc, canh thịt gà, gà nướng hay tiết canh gà. Những món ăn này được 

người Mông dùng để tiếp khách quý từ xa đến, hoặc trong các dịp lễ, hội tại bản.  

https://www.bachhoaxanh.com/hanh-toi-tac-me-rau-nem/rau-hung-que-goi-50g
https://www.bachhoaxanh.com/hanh-toi-tac-me-rau-nem/tia-to-goi-50g
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Món thịt gà luộc: Thịt gà sau khi làm sạch, để nguyên con, đem luộc trong nồi 

nước đến chín, chặt thành từng miếng nhỏ chấm với muối hạt to dầm ớt khô.  

Món thịt gà nấu đông: Dịp tết, thịt gà thường được chặt miếng to bản, chế biến 

món gà nấu đông ăn dần trong vài ngày. 

Món canh thịt gà: Thịt gà bao gồm cả xương đem chặt thành miếng nhỏ, xào chín, 

cho vừa gia vị muối, ớt bột ngọt rồi đổ nước nấu thành canh.  

Món thịt gà rang: Phần cổ, cánh gà đem băm vụn nhỏ, trộn muối, ớt, rang khô, 

nếu nhà có trẻ nhỏ thì hạn chế cho ớt cay. Món này ăn cùng với cơm. 

Món thịt gà đen Tủa Chùa: Người Mông ở Tủa Chùa cho rằng thịt gà đen là món 

ăn bổ dưỡng, thường dùng nấu cháo để bồi dưỡng cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, sản 

phụ và lấy xương gà đen để ngâm rượu hoặc nấu cao dùng cho người già, người ốm yếu, 

chân tay run, nên còn gọi là gà thuốc. Trong các mâm cỗ đều phải có thịt gà 

đen, như vậy mới quý, chủ nhà mới được coi là hiếu khách. Từ gà đen, người 

Mông thường đem luộc, hầm với thuốc bắc hoặc làm các món khác. Gà đen Tủa Chùa 

là giống gà xương đen đặc hữu của người Mông, thường do người Mông nuôi, tiếng 

Mông gọi là Ka đu, còn gọi là “gà lông xước” (toàn thân con gà phủ một lớp lông tơ 

mềm như lông thú) hay gà Mông. Con gà đen đã cùng người Mông trải qua hàng trăm 

năm cuộc sống du canh du cư, được người Mông coi là một tài sản quí, được dùng làm 

tài sản thừa kế, cho tặng lúc dựng vợ gả chồng. Ka đu có thịt đen, xương đen, khác với 

các giống gà khác còn bởi sự sinh tồn mãnh liệt của nó như ngủ cành cây, uống sương 

muối, ăn ngô răng ngựa và thóc lông đuôi (Loại thóc tẻ của người Mông trồng 6 tháng, 

gạo đỏ, năng suất thấp, nhưng thơm, ngon và dẻo; mỗi hạt thóc có một cái lông dài vài 

cm, cứng và nhọn tựa gai bồ kết gà đen ăn được). Vì thế, thịt gà xương đen Tủa Chùa 

càng ngọt, thơm, chắc, xương nhỏ và cứng như xương gà rừng, đặc biệt thịt gà đen có 

hàm lượng glutamic và sắt cao gấp 2 lần so với gà bình thường và hàm lượng colesteron 

thấp. Mặc dù thương hiệu gà đen Tủa Chùa nổi tiếng từ lâu, nhưng việc phát triển gặp 

nhiều khó khăn, do không giữ được giống gà thuần chủng, nên giống gà này hiếm dần, 

người Mông giờ ít nuôi vì hiệu quả kinh tế không cao. Gà đen là một giống gà quý, gà 

đặc sản của núi rừng Tây Bắc. Khi thưởng thức thịt gà đen sẽ cảm nhận hương vị thơm 

ngon của giống gà rừng tự nhiên. Thịt gà được chế biến thành nhiều món ngon khác 

nhau, phổ biến nhất phải kể đến món luộc, lẩu, tiềm thuốc bắc, nướng mật ong, hấp muối 

hay rang muối.  

Gà đen nướng mật ong: Là món đặc sản thơm ngon của người Mông được nhiều 

người yêu thích. Nguyên liệu: Gà đen; mật ong; rượu trắng; dầu vừng; gia vị có muối, 

gừng, tỏi, ớt. Chế biến: Thịt gà chặt thành miếng, trộn đều với các gia vị, rượu, mật ong, 

dầu vừng trong chiếc bát lớn, ướp nửa giờ cho thịt ngấm đều gia vị và các phụ gia. Kẹp 

các miếng thịt vào kẹp tre và nướng trên than hồng, lưu ý khi nướng phải trở mặt cho 

đến khi thịt chín đều là được. Xếp thịt gà ra dĩa, rắc vừng và ăn kèm với xà lách. 
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Gà đen rang muối: Nguyên liệu gồm gà đen; trứng gà; gia vị có muối, sả, hành 

củ, lá chanh. Chế biến: Chặt gà thành những miếng nhỏ vừa ăn, tẩm ướp gia vị cho thấm 

đều; lấy lòng đỏ trứng gà đánh đều và ướp cùng gà trong 10 phút. Chiên thịt gà cho giòn 

da và để ráo mỡ. Phi hành củ, thái nhỏ sả và lá chanh cho thơm, cho thịt gà vào rồi xóc 

với muối, sả, hành và lá chanh cho thật đều là được.  

Cách khác: Nguyên liệu vẫn như cách trên, nhưng phụ gia thêm bột gạo nếp, gạo 

tẻ, đỗ tương; gia vị thêm hạt tiêu. Chế biến: Thịt gà rửa sạch, thái vuông, ướp trong 15 

phút với muối, tiêu, lòng đỏ trứng gà. Gạo nếp, gạo tẻ đem ngâm 15 phút, vớt để ráo rồi 

rang chín vàng, giã nhỏ thành bột. Đỗ tương và muối đem rang và giã nhỏ. Sả và lá 

chanh thái nhỏ, chiên vàng. Trộn thịt gà với bột gạo rồi đem chiên vàng, bắc ra trộn tiếp 

với muối khô. Xếp sả vào dưới đĩa, cho thịt gà lên và rắc lá chanh lên trên. Món ăn này 

chấm với muối tiêu chanh thơm ngon, đúng điệu. 

Gà đen hấp muối: Nguyên liệu gồm gà đen, lá dứa; gia vị có muối, sả, hành lá, 

rau răm. Chế biến: Gà đen đem mổ, rửa sạch, nhồi lá dứa và hành lá vào trong bụng gà. 

Cho rau răm và muối hạt vào đáy nồi đất, rồi cho gà vào, bên trên phủ thêm một lớp rau 

răm và đun nhỏ lửa trong vòng nửa giờ để gà vừa chín tới. Bỏ gà ra, chặt thành miếng 

nhỏ vừa miệng và bày lên đĩa, khi ăn chấm với muối chanh, rất thơm ngon.  

Món tiết canh gà (trắng cay): Đây là món ăn không chỉ để dâng cúng thần linh, 

cúng các loại ma (ma gà, ma xó, ma rừng, ma suối, ma cây, ma góc nhà, ma ngũ hải, 

v.v.) mà còn là món khoái khẩu trong ẩm thực dân tộc Mông. Đồng bào Mông chế biến 

tiết canh gà theo 3 cách khác nhau tuỳ theo vùng: Một là, cắt tiết gà để đông và cứ thế 

xắn ra ăn; cách ăn này tuy thấy có vị ngọt mát nhưng có mùi tanh. Hai là, hãm tiết gà 

cho không bị đông; lấy lòng mề, tim, gan gà đã luộc chín, đem băm nhỏ với rau húng 

rồi đánh với tiết gà như người Kinh đánh tiết canh vịt. Ba là, hãm tiết gà cho không bị 

đông; lấy một ít thịt gà nướng lên cho chín thơm rồi đem băm nhỏ để làm nhân tiết canh; 

băm nhỏ các loại rau thơm như tía tô (bằng la), lá chanh (phù sí lùy), lá húng suối (pẳn 

đi phảo phù), húng lìu (pcay) rồi trộn với nhân tiết canh và đem đánh tiết canh. Đồng 

bào Mông đỏ ở xã Sa Lông, huyện Mường Chà lại lấy sống lưng gà đã luộc chín đem 

băm nhỏ để làm nhân tiết canh; người Mông đỏ ở bản Nàng Giang, xã Sín Chải, huyện 

Tủa Chùa khi thịt gà, bao giờ cũng đánh tiết canh với lòng mề gà. Món tiết canh được 

ăn kèm lá chanh và rau thơm rất bùi, thơm, giòn và ngọt.  

Món “gà đen đồ bí”: Nguyên liệu gồm gà đen; bí đỏ; gia vị có muối, mỳ chính, 

gừng, sả. Chế biến: Gà đem mổ, làm sạch, chặt thành miếng nhỏ vừa ăn, ướp gia vị 30 

phút. Sau đó cho thịt gà vào trong quả bí ngô, đặt vào chõ đồ 30-45 phút là được. Món 

gà đen đồ bí là món ăn vô cùng hấp dẫn và bổ dưỡng, khi ăn có hương vị thơm ngọt của 

thịt gà đen, hòa quyện với mùi thơm, vị ngậy, đậm đà của bí đỏ.  

Món gà đen tẩm thuốc bắc: Nguyên liệu là gà đen nặng dưới 1kg, loại gà này có 

giá trị dinh dưỡng cao. Chế biến: Gà vặt lông, làm sạch, mổ bỏ lòng, để nguyên con, 

xoa gừng lên bề mặt, rồi đem hầm với cây ngải cứu tím (một loại cây thuốc của người 

Mông, loại rau này có thể dùng để ăn sống). 
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Các món canh gà: Canh gà là món ăn được người Mông yêu thích bởi dễ chế biến 

lại có giá trị dinh dưỡng cao. Người Mông thường chế biến nhiều món canh gà như: 

Canh gà nấu gừng; canh gà nấu lá giang; canh gà nấu măng, v.v. 

Canh gà nấu gừng: Người Mông sống ở vùng cao, vào những ngày trở lạnh, cơ 

thể dễ bị nhiễm lạnh và cảm cúm, nên thường chế biến món canh gà nấu gừng để ăn với 

cơm, món này không những thơm ngon mà còn giúp cho cơ thể nóng lên và tăng sức đề 

kháng. Nguyên liệu: Gà ri; gia vị có muối, hành tím, tỏi; rau mùi. Chế biến: Gà đem làm 

lông, mổ bụng, rửa sạch bằng nước muối pha loãng để khử mùi hôi. Sau đó, chặt thịt gà 

thành những miếng vừa ăn; hành tím xắt lát; gừng và tỏi băm nhỏ. Bắc chảo lên bếp và 

cho một ít mỡ, bỏ tỏi cùng gừng băm vào phi thơm, rồi cho gà vào xào sơ. Cuối cùng, 

cho nước ngập thịt, rồi cho gừng tươi cắt lát vào nấu chín, nêm muối vừa ăn là được 

món canh gà nóng hổi, thơm phức mùi gừng cùng với thịt gà mềm, ngọt thịt, kích thích 

vị giác, rắc thêm ít rau mùi thì món ăn thêm hấp dẫn và thơm hơn. 

Canh gà nấu lá giang: Đây là món ăn thường được người Mông chế biến để ăn vì 

nó cung cấp đủ dinh dưỡng thiết yếu tốt cho sức khỏe lại dễ thực hiện. Nguyên liệu: Gà 

ri; gia vị có muối, hành tím, tỏi, hạt tiêu, quả chanh, mỳ chính, đường; rượu trắng; rau 

mùi. Chế biến: Gà đem làm lông, rửa sạch, khử mùi hôi bằng cách lấy vài lát chanh chà 

xát toàn bộ phần da gà, hoặc dùng gừng đập dập cùng một ít rượu trắng xoa bóp lên da 

gà, rồi rửa lại thật sạch với nước. Khi thịt gà đã ráo nước thì chặt thành miếng vừa ăn, 

cho thịt gà vào bát tô, trộn với hành tím băm nhỏ và các gia vị, ướp 15-30 phút. Bắc một 

cái nồi lớn lên bếp, cho mớ vào, rồi đun nóng với lửa vừa, sau đó cho phần thịt gà đã 

ướp vào xào sơ 5-10 phút để gà săn lại. Đổ nước vào nồi cho ngập thịt, đun 15 phút trên 

lửa vừa cho gà mềm và ra nước ngọt. Cuối cùng, cho lá giang vào nấu thêm 3 phút trên 

lửa vừa, đồng thời nêm thêm muối cho đủ mặn và vắt thêm chanh để tạo vị chua. Khi 

nước canh sôi bùng lên thì bắc ra là được món canh gà lá giang thơm lừng, có vị chua 

ngọt vừa miệng kết hợp với thịt gà mềm ngọt vô cùng hấp dẫn.  

Canh gà nấu với măng tươi: Là món ăn phổ biến, thường xuyên của người Mông. 

Nguyên liệu: Gà; măng tươi; gia vị có muối, hành tím, tỏi, ớt, hạt tiêu, quả chanh, mỳ 

chính, đường; rượu trắng; rau mùi. Chế biến: Gà sơ chế giống như món canh gà nấu lá 

giang. Măng tươi đem rửa với nước sạch 3-4 lần, để ráo, cho vào chần sơ trong nồi nước 

sôi 3-4 phút, sau đó vớt ra, rửa lại vài lần với nước sạch, để ráo. Bắc nồi lên bếp, cho 

mỡ đun với lửa vừa đến khi lăn tăn sôi thì cho toàn bộ thịt gà vào, xào đều khoảng 2 

phút. Khi thịt gà hơi săn lại thì thêm nốt số măng tươi vào, tiếp tục đảo đều trong 2-3 

phút, rồi cho nước vào ngập thịt gà và măng, đồng thời tăng lửa lớn, nấu tiếp 3-5 phút. 

Nêm hỗn hợp gia vị cho vừa miệng và đảo đều. Tiếp tục đun lửa nhỏ 10-15 phút, đến 

khi tất cả nguyên liệu chín mềm thì cho thêm giấm để tăng độ chua, đồng thời rắc thêm 

hành lá, rau mùi cho thơm. 

Các món canh rau: Rau là món ăn không thể thiếu trong ẩm thực của người Mông, 

được sử dụng ăn sống hoặc nấu canh ăn hàng ngày. Người Mông trước đây chủ yếu khai 

thác các loại rau rừng về ăn như: Rau bồ khai, rau ngót rừng, các loại nấm, măng, hoa 

https://www.bachhoaxanh.com/chao-chong-dinh
https://www.dienmayxanh.com/chen-bat-to-canh
https://www.dienmayxanh.com/noi
https://www.dienmayxanh.com/bep-hong-ngoai
https://www.dienmayxanh.com/vao-bep/giam-an-la-gi-nhan-biet-cac-loai-giam-thong-dung-pho-bien-08678
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chuối, lõi non thân chuối, quả bứa, quả vả, quả dâu da, v.v. Các nguyên liệu này thường 

đem nấu canh, xào, hoặc ăn sống. Khi không kiếm được rau, người Mông lấy đỗ tương 

đem xay thành bột, cho ít nước chua vào nấu chín làm canh. Món canh lá đắng nấu với 

hoa chuối rừng cũng được người Mông ưa dùng vì ngoài vai trò làm thức ăn nó còn là 

vị thuốc tốt cho cơ thể. Ngoài khai thác rau rừng, đồng bào Mông còn trồng cải trên 

nương (còn gọi là cải mèo), trước đây cải được gieo trồng trên nương cây anh túc, ăn có 

vị đắng nhưng rất ngọt, nấu chín vẫn giữ được màu xanh. Cải nương của người Mông 

có màu xanh ngắt, sạch và giòn, lúc chính vụ được dùng để chế biến các món ăn như 

rau luộc, rau xào (xào thịt lợn sấy, v.v.), rau nấu canh, v.v. Khoai sọ, khoai môn là thực 

phẩm rất quen thuộc do người Mông trồng, cũng được chế biến thành nhiều món ăn 

ngon, đồng thời còn là vị thuốc quý chữa một số bệnh quen thuộc. 

Các món khoai sọ tím Tủa Chùa: Khoai sọ tím Tủa Chùa được đánh giá chất lượng 

ngon nhất và không thua kém khoai sọ Lệ Phố. Khoai sọ được người dân trồng quanh 

nhà, vừa lấy lá cho lợn ăn, củ thì vừa ăn vừa bán. Trước đây những năm mất mùa ngô, 

người dân phải ăn khoai sọ thay mèn mén, khoai thơm, dẻo, được người sử dụng rất ưa 

chuộng. Cây khoai sọ tím đã gắn liền với đời sống người Mông, hiện nay được tập trung 

trồng nhiều ở các xã: Trung Thu, Huổi Só, Tả Phình, Tủa Thàng, v.v. do phù hợp với 

chất đất, điều kiện tự nhiên ở Tủa Chùa. Những năm được mùa, người dân đem bán ở 

chợ phiên, cho thu nhập cao hơn trồng lúa, ngô. Khoai sọ bán tại các chợ phiên Tủa 

Chùa có giá từ 10 nghìn đến 15 nghìn đồng/kg, nhưng lái buôn mang về TP. Điện Biên 

Phủ thì giá rất cao, không đủ cho thị trường. Khoai sọ chứa nhiều tinh bột, lipid, đường, 

chất xơ, sinh tố, khoáng chất (Fe, Ca, P) và nhiều acid amin; các chất xơ trong khoai 

giúp tăng hoạt động hấp thu của ruột và tác dụng nhuận tràng chống táo bón; các acid 

béo chưa no linoleic và linolenic có tác dụng làm hạ huyết áp, giãn mạch, giảm 

cholesterol máu. Theo Đông Y, lá khoai sọ có vị cay, tính bình, có độc; củ vị ngọt cay, 

tính bình, vào tỳ thận, v.v. Người Mông thường chế biến món canh khoai sọ nấu với cua 

hoặc xương lợn hầm ăn rất ngon miệng. 

Món canh cua khoai sọ: Nguyên liệu có cua đồng, khoai sọ tím, rau rút, gia vị có 

muối, mỳ chính. Chế biến: Cua đồng bỏ yếm và mai, rửa sạch, giã nát, lọc lấy nước, cho 

gia vị vừa ăn; khoai sọ tím cạo bỏ vỏ, rửa sạch, bổ miếng vừa ăn; rau rút lấy phần lá, 

cọng non, bỏ rễ và bấc, rửa sạch, ngắt thành khúc ngắn. Cho khoai sọ tím vào nước cua, 

nấu đến khi khoai chín nhừ, cho rau rút vào, đun vừa chín là ăn được. 

Món xương lợn hầm khoai sọ: Nguyên liệu có khoai sọ tím, xương cẳng hoặc 

xương sống lợn, gia vị có muối, mỳ chính. Chế biến: Khoai sọ tím gọt vỏ, rửa sạch, 

xương lợn chặt thành đoạn ngắn, thêm gia vị và cho nước, đun nhỏ lửa trong 2 giờ thì 

nhừ và ăn được. Món ăn có tác dụng khu phong trừ thấp, thích hợp cho người bị nổi ban 

dị ứng, đau nhức tay chân. 

Món đậu phụ: Người Mông đỏ ở xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa còn chế biến đậu 

phụ từ hạt đậu tương. Chế biến: Hạt đậu tương đem ngâm nước 3-4 giờ, vớt ra xay bằng 

cối tay, lọc lấy nước bột mịn nhất bỏ vào chậu to, pha với một tỷ lệ vửa phải nước chua 
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(có thể là nước chanh hoặc lá chua của người Mông đem nấu thành nước chua), rồi đun 

sôi nước đậu, để đông thành đậu phụ. 

Gia vị: Trong các món ăn hàng ngày cũng như lễ hội, dân tộc Mông rất chú trọng 

đến gia vị và màu sắc, vì thời tiết giá lạnh, rất cần có những món ăn ấm, nóng với màu 

sắc mạnh. Mặt khác, món ngon chinh phục tình yêu ẩm thực của mỗi người trước tiên 

là ở mùi vị, vì thế sự phối kết hợp sáng tạo, tinh tế các loại gia vị để có những món ăn 

ngon mang mùi vị đặc trưng, hấp dẫn là một nghệ thuật đặc biệt. Trước kia, đời sống 

người Mông khó khăn, nên việc đáp ứng nhu cầu ăn ngon là điều không dễ. Ngày nay, 

người ta không chỉ ăn bằng miệng mà bằng cả mũi, không chỉ dừng lại ở việc ngon, bổ 

dưỡng mà còn phải thơm, dậy mùi. Việc ngửi và nếm thường kết hợp với nhau và tạo 

cảm giác ngon miệng, nên các gia vị đã góp phần thỏa mãn nhu cầu thưởng thức ẩm 

thực của mỗi người. Mùi thơm trong nấu nướng như mùi phi hành, tỏi, mỡ rán, riềng, 

ớt, hạt tiêu, v.v. vừa có tác dụng át mùi tanh, khêu gợi cảm giác thèm ăn và giúp cho 

món ăn thêm phần lôi cuốn. Trong chế biến món ăn, nhằm tăng thêm hấp dẫn, thơm 

ngon và tạo mùi vị đặc trưng, người Mông còn dùng các loại rau thơm như hành, hẹ, tía 

tô, thì là, rau mùi, lá lốt, v.v. Hơn thế, không chỉ mang lại cảm giác ngon miệng, đậm 

đà hương vị mà nhiều loại gia vị còn là nguồn dược liệu quý giá, có vai trò chữa bệnh. 

Các món đồ chấm: Trước đây, người Mông không ăn nước mắm, tương như người 

Kinh, hoặc nậm pịa như người Thái. Họ thường chế biến các loại đồ chấm riêng như: 

Chẩm chéo làm từ ớt nướng khô36, hạt tiêu rừng37, gan gà (Gan gà chứa vitamin A và 

sắt, giúp cải thiện chức năng tế bào đồng thời hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu; cung cấp 

cho cơ thể hàm lượng vitamin B12, cân bằng và hỗ trợ quá trình sản xuất hồng cầu, 

phòng chống bệnh thiếu máu) giã nhỏ và muối hạt rang lên, hoặc đơn giản là muối hạt 

rang trộn lẫn với hạt tiêu rừng. Các đồ chấm ngày nay được bổ sung mỳ chính, dùng để 

chấm mèn mén, xôi, thịt luộc, ăn rất ngon. Người Mông ở huyện Điện Biên Đông thường 

dùng các gia vị là ớt, hạt dổi, thảo quả38, đều do họ trồng hoặc thu hái trong rừng. 

Nước uống hàng ngày: Đồ uống của người Mông tương đối đơn giản, hàng ngày 

ở nhà đồng bào uống nước rau, nước lã, nước chè, sẵn thứ nào uống thứ đó. Người Mông 

kiêng không uống nước chảy từ nhũ đá vôi xuống vì cho rằng nước đó không sạch, dễ 

gây bệnh bướu cổ. Khi đi rừng, nếu thiếu nước, họ lấy nước từ một số loại cây rừng theo 

kinh nghiệm: Cây tóc non có nước quanh năm; cây bương hoặc cây nứa non chỉ có thể 

lấy nước vào tháng 4 hoặc tháng 5. Đồ uống hàng ngày ở nhà của người Mông là nước 

đun sôi để nguội. Ngoài ra, họ còn uống nước đun với một số lá cây, hoặc nướng bắp 

 
36 Ớt giàu lượng vitamin C, sắt, canxi, phốt pho và vitamin nhóm B. Mỗi 100 g ớt cay tươi chứa tới 144mg vitamin 

C, đứng đầu trong các loại rau tươi. Lượng vitamin C phong phú có thể khống chế bệnh tim mạch, xơ cứng động 

mạch và giảm cholesterol. Trong ớt cay có tới 1390mg beta-caroten là một trong những nguồn tốt nhất cung cấp 

caroten, diệp hoàng tố, là chất chống ôxy hóa có tác dụng chống cảm mạo, phong hàn. Khi cắn một miếng ớt, vị 

cay kích thích mạnh sẽ khiến não bộ bài tiết chất hóa học làm giảm bớt đau đớn và sinh ra một chút khoái cảm. 
37 Hạt tiêu rừng có nhiều tinh dầu, có thể sử dụng tươi hoặc khô đều được; khi dùng pha nước chấm chỉ cần cho 

vài trái tiêu rừng là đã dậy mùi thơm, rất thơm, phù hợp với hầu hết món ăn, nước chấm của người việt, vị ngọt 

thanh, không quá cay và thơm vừa đủ để cảm nhận; là một loại gia vị rất phù hợp với các món nướng; trong Đông 

Y có tác dụng giảm đầy bụng, khó tiêu, tẩy giun sán, điều trị đau nhức răng, điều trị đau nhức xương khớp. 
38 Nguồn: PVS Vừ A Lầu, dân tộc Mông, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Điện Biên Đông, năm 2020. 
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ngô cháy vàng rồi đun sôi với nước để uống như nước chè; hoặc uống chè dây là cây 

dây leo bò, mọc hoang ở rừng núi. Nhiều khi đi rừng, làm nương, không chủ động mang 

theo nước, họ phải uống nước khe, nước suối. Do du canh du cư không trồng được chè, 

đồng bào Mông thường mua chè để uống và tiếp khách. 

Chè cây cao, cổ thụ: Trà không phải là thứ uống hàng ngày với đa số người Mông, 

nhưng ở những nơi có chè cổ thụ mọc tự nhiên như Sín Chải và một số xã ở huyện Tủa 

Chùa, người Mông có thói quen uống chè. Hiện nay, ngoài chè cây cao cổ thụ mọc tự 

nhiên, người Mông ở xã Sính Phình và một số xã khác đã trồng chè cây thấp để kinh 

doanh. Rừng chè Shan tuyết cổ thụ ở Tủa Chùa cùng dòng với chè Shan tuyết Hà Giang, 

Yên Bái, Lào Cai, còn được người dân gọi là chè “Bất tử”. Chè cây cao Tủa Chùa là 

một loại nông sản đặc trưng của xã Sín Chải, cây chè ở đây được chăm sóc hoàn toàn 

hữu cơ. Cách chế biến chè cổ thụ theo nhiều công đoạn cầu kỳ và phức tạp, tất cả quy 

trình từ rửa, phơi, ủ, lên men, xe chè (vò chè), sao khô, v.v. đều đạt tiêu chuẩn an toàn. 

Chè Shan tuyết Tủa Chùa có hương thơm đặc trưng, màu nước vàng óng ánh, trà mới 

uống có vị hơi đắng chát của mùi lá cây rừng lâu năm, nhưng sau khi uống thì lại có vị 

ngọt đặc biệt lưu lại nơi đầu lưỡi. Sự khác biệt chỉ có ở những cây chè sống trên độ cao 

hàng nghìn mét như chè Shan tuyết chính là cánh chè sau khi chế biến sẽ còn vương lại 

một lớp phấn mỏng giống như tuyết. Đồng bào Mông nơi đây coi thức uống tinh khiết 

này là sự hòa quyện và tích tụ tinh túy của trời và đất. Toàn huyện Tủa Chùa hiện có có 

7.933 cây chè cổ thụ (khoảng 30ha), nguyên thủy là cây chè mọc tự nhiên trong rừng, 

có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, trong đó nhiều nhất ở xã Sín Chải với trên 3.000 cây, 

còn lại là ở các xã Tả Phìn, Tả Sìn Thàng. Năm 2007, UBND tỉnh Ðiện Biên ban hành 

Quyết định số 1055/QÐ-UBND phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển vùng chè bốn xã: 

Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn và Sính Phình giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn 2020, 

nhưng người trồng chè ở Tủa Chùa chưa thể sống "dựa" vào chè như người trồng chè ở 

Suối Giàng, Yên Bái. Trước đây, chè Shan tuyết chủ yếu được người dân thu hái về để 

sử dụng trong gia đình, nay đã trở thành cây đặc sản, nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh 

tới thu mua lá chè về chế biến thành chè thương phẩm, nên chè trở thành nguồn thu nhập 

đáng kể của nhiều gia đình người Mông ở Tủa Chùa. 

Chè cây thấp: Tại một số xã, nhất là Sính Phình, người Mông trồng chè cây thấp, 

một phần nhỏ dùng để uống (chè tươi, chè khô), còn lại chủ yếu là cung cấp nguyên liệu 

cho các công ty chè tại Tủa Chùa và tỉnh Điện Biên, ngoài ra còn bán cho các thương 

lái từ ngoài tỉnh đến mua. 

Rượu ngô: Rượu là thức uống được người Mông sử dụng hàng ngày (trừ người 

Mông theo đạo Tin Lành) và không thể thiếu trong các dịp lễ tết để cúng tổ tiên, cưới 

xin, cúng ma, tiếp khách, mời anh em, con cháu, bạn bè đến chơi nhà. Hầu hết các vùng 

người Mông đều sử dụng ngô là nguyên liệu chính để nấu rượu, nổi tiếng là rượu ngô 

Bản Phố, Bắc Hà (Lao Cai), rượu ngô Hà Giang, rượu ngô Na Hang (Tuyên Quang), 

còn ở Điện Biên thì nổi tiếng nhất là rượu ngô Tủa Chùa, người Mông ở đây gọi là rượu 

Mông Pê. Trước đây, người Mông thường dùng các giống ngô địa phương, chủ yếu là 
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ngô tẻ để nấu rượu. Ngoài nấu rượu bằng ngô, người Mông còn nấu rượu từ thóc, trong 

trường hợp này, người ta ninh hạt trước một ngày, sau đó ủ men hàng tháng mới đem 

chưng cất rượu. Cũng có người nấu rượu từ mì, mạch, sắn, chuối và các cây có bột trong 

rừng như thân cây cay chông, cây bột báng. Trường hợp nấu từ sắn tươi, đầu tiên người 

ta bóc sạch vỏ củ sắn, cắt khúc rồi đem luộc chín. Chờ sắn nguội, rắc men, trộn đều rồi 

đem ủ, sau 6-7 ngày thì đem chưng cất rượu. Đặc trưng của sản phẩm rượu ngô có màu 

trong, hương vị của rượu có mùi thơm của ngô và men kê; khi uống vị thơm nồng, sau 

đó có cảm giác êm dịu. Nét độc đáo của rượu ngô là ngoài hương vị do men lá và hạt 

kê, nguyên liệu dẫn rượu bằng tre nứa, còn do kỹ thuật hạ thổ lâu đời của bà con. 

Chế biến rượu ngô: Để có được sản phẩm rượu ngô ngon phụ thuộc rất lớn vào 

nguyên liệu ban đầu là hạt ngô, đó là giống ngô trồng ở trên núi đá cao heo hút mới cho 

ra rượu có hương thơm nồng rất ngon. Men rượu chính là bí quyết tạo nên đặc trưng của 

rượu ngô truyền thống. Tuỳ theo từng vùng mà có nhiều cách làm men khác nhau, có 

nơi men được ủ bằng lá và hạt kê để làm men được xay nhỏ bằng cối đá như bột, rồi 

trộn với nước rượu đầu và nước sôi nhào thật nhuyễn, nắm thành từng nắm, ủ rơm 

khoảng 8-9 ngày để bột lên men rồi đem phơi khô, cất đi bảo quản để dùng dần. Có nơi 

làm men từ 36 loại lá rừng trộn lẫn với bột kê và bột ngô, sau khi ủ hai ngày thì mang 

phơi nắng; có nơi làm men từ bột bông của cây Hồng Mi hay còn gọi là cây "pa"; có nơi 

làm men từ hơn 20 loại lá cây rừng từ củ riềng, sả, lá mít tới cán cuông, vát vẹo, rau 

răm, nét ti, chá pái, lác tọc, nhân trần, lác khà, tham chàng, tham ngàm, chí ốt, lá ớt, 

keng nộc kiêu, v.v. là những loại lá và củ quý hiếm có nhiều giá trị với sức khỏe. Hạt 

ngô dùng để nấu rượu phải chọn những hạt ngô to, tròn mẩy, rửa sạch cho vào chõ gỗ 

luộc 24 giờ đến khi hạt ngô chớm bung ra thì vớt ra, rải mỏng, để nguội, lấy men lá tán 

nhỏ, trộn đều với ngô, sau đó cho ủ trong 8-9 ngày đến khi ngấu, có mùi thơm, thì mang 

chưng cất rượu. Thông thường mỗi mẻ rượu người ta nấu 60kg ngô, chưng cất được 20-

25 lít, nồng độ 45-50 độ, có nhà chưng cất lần 2 thu được rượu tới 60 độ. Để nấu được 

rượu ngô ngon, người Mông có 4 bí quyết: Nguồn nước lấy chủ yếu ở khe núi, vách đá 

nên rượu có mùi thơm ngon; men nấu rượu là những loại lá cây rừng quý hiếm, được 

lấy trên núi cao tạo thành loại men đặc trưng chỉ có các vùng cao mới có; loại ngô nấu 

rượu là giống ngô vàng của người Mông được trồng 6-7 tháng trên những vách núi cao; 

chưng cất thủ công bằng các công cụ truyền thống. Người Mông đỏ và Mông trắng ở 

Tuần Giáo cũng nấu rượu ngô nhưng không hội đủ những bí quyết trên, men nấu rượu 

mua ở chợ là loại men thuốc bắc, các nguyên liệu không đảm bảo yêu cầu, nên cho ra 

loại rượu ngô 25 độ, không thể ngon bằng rượu ngô của người Mông ở Tủa Chùa. 

Rượu Mông pê là một đặc sản nấu từ ngô của đồng bào Mông ở Tủa Chùa. Rượu 

Mông pê là “Rượu của người Mông”, cũng như người Kinh có rượu quê, ruợu ngang, 

“rượu quốc lủi”. “Mông pê” có nghĩa là rượu ngô của người Mông. Loại rượu này sau 

khi nấu và chôn dưới đất ba năm, vì “Pê” chính là số ba trong số đếm của người Mông 

(y, o, pê, tương ứng với một, hai, ba), là thứ rượu có mùi thơm ngọt như chế đường vào 

đầu lưỡi, mát như gió núi thổi trong cổ họng và có màu vàng sóng sánh như mật ong 

non. Đến với Tủa Chùa, không ai không biết đặc sản ở vùng đất này là rượu qua câu 
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thành ngữ “Rượu Mông pê, dê Tủa Chùa”. Từ hàng trăm năm nay, rượu Mông pê trên 

cao nguyên đá Tủa Chùa được sản xuất chủ yếu ở các xã phía Bắc huyện như Sính 

Phình, Tả Phìn, Lao Xả Phình, Tả Sìn Thàng, Sín Chải theo phương pháp thủ công với 

một quy trình công phu, mục đích chỉ để gia đình uống và đãi khách nên số lượng sản 

xuất rất ít. Theo ông Trần Thành (Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên), 

rượu Mông pê có màu vàng như mật ong, có hương vị đặc trưng của ngô được trồng 

trên đá hòa trộn với mùi hương của cây lá núi rừng, là loại rượu có nồng độ cao, uống 

bốc, nhanh say, nhưng ta vẫn có cảm giác dịu êm; chỉ nhấp giọt rượu đầu tiên ta đã cảm 

nhận thấy hương vị hoang dã của núi rừng, sự nồng nàn của nắng gíó vùng cao, sự nồng 

hậu của những chủ nhân làm ra nó. Để có được thứ rượu thơm ngon này là cả một quy 

trình công phu, người nấu phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn nước, ngô, 

men, dụng cụ nấu, cộng với kinh nghiệm nấu rượu gia truyền. 

Nguyên liệu: Ngô hạt, loại ngô nếp bản địa của người Mông trồng trên núi đá, 

chọn hạt to đều nhau. Chế biến: Ngô để nguyên hạt đem hấp cách thủy 5-6 giờ trên bếp 

củi, khi hạt ngô nở ra thì mang tãi ra trên lá hoặc nong, nia chờ nguội mới rắc men. Bí 

truyền của rượu Mông pê ngon chính là ở việc sử dụng loại men lá và chất nước dùng 

trong quá trình ủ rượu. Theo ông Tâu và bà con người Mông ở xã Sính Phình cho biết, 

loại men lá này được làm từ 2 nhóm lá, một nhóm lá từ cây trồng quanh nhà, dễ tìm 

kiếm và nhóm thứ hai là các loại cây mọc bám vào vách đá (ở các nơi khác, người Mông 

cho biết họ lấy nhiều loại lá cây trong rừng nhưng không biết tên, chỉ có một số ít phụ 

nữ mới được biết, do tập quán chỉ truyền bí quyết lấy cây thuốc làm men nấu rượu cho 

con gái). Đem các loại lá xay nhỏ rồi trộn với bột ngô để làm men, khi men đã ngấu, 

người ta phải tiếp tục nuôi cấy để giữ giống. Men được làm từ nhiều loại thảo dược của 

núi rừng, có vị phòng chống lạnh, trừ cảm, có vị làm lưu thông khí huyết, giảm đau nhức 

khớp, có vị chống được đau đầu. Ông Tâu còn cho biết có một số thương lái người Hoa 

thời gian vừa rồi tới thu mua các loại lá cây làm men khiến cho các loại cây này ngày 

càng hiếm và có nguy cơ bị mất nếu không được giữ gìn. Một số người vì hám lợi, dùng 

men tàu mua ngoài chợ về làm giả rượu Mông pê, tuy rượu mạnh và nhiều nhưng uống 

đau đầu, dễ ngộ độc. Việc ủ ruợu của người Mông rất đặc biệt, không dùng chum, vại 

mà ủ hạt ngô đã trộn men trong các hố đào sâu gần 1m dưới lòng đất, sau đó lót lá chuối 

khô xung quanh rồi đổ nguyên liệu vào, lớp trên cùng được xếp lá chuối khô rồi phủ đất 

lên. Ủ trong thời gian hơn ba tháng, thì đào nguyên liệu lên và mang ra nấu thành rượu. 

Theo các cụ già, nếu ủ càng lâu rượu nấu sẽ càng ngon, nước để chưng cất rượu Mông 

pê phải là thứ nước tinh khiết được các cô gái Mông kiên nhẫn hứng từng giọt từ những 

khe trên núi đá cao. Rượu chưng cất trong nồi lớn theo phương pháp cách thuỷ, dụng cụ 

chưng cất toàn bằng tre, nứa, gỗ, không dùng đồ kim loại, có lẽ vì thế mà rượu Mông pê 

khi chưng cất ra không bao giờ mất hương vị đặc trưng của nó. Theo tính toán của người 

Mông, trung bình cứ 70kg ngô hạt có thể cất được 25-30 lít rượu39.  

  

 
39 Nguồn: PVS ông Sình A Tâu, 58 tuổi, nghệ nhân người Mông xanh, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, 2020. 
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Chương 4. ẨM THỰC TỘC NGƯỜI KINH 

4.1. Đặc điểm tộc người Kinh 

4.1.1. Vài nét về người Kinh ở nước ta 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, người Việt có tên gọi phổ biến là người Kinh. 

Dân tộc Kinh là một trong 54 thành phần dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam. 

Theo kết quả TĐTDS và nhà ở ngày 01/4/2019, dân tộc Kinh có 82.085.826 người, 

chiếm 85,3%. Tiếng Kinh là tiếng nói của dân tộc Kinh, nhưng trong quá trình hình 

thành nước Việt Nam, đã trở thành tiếng nói chính thức của quốc gia Việt Nam, do đó 

tiếng Kinh được gọi tắt là tiếng Việt (tiếng Việt Nam), các dân tộc sinh sống trên đất 

nước ta đều lấy tiếng Kinh làm phương tiện giao tiếp với nhau. Người Việt có tiếng nói 

và chữ viết riêng, tiếng Việt nằm trong nhóm ngôn ngữ Việt Mường (ngữ hệ Nam Á). 

Trong suốt tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam, người Việt luôn là trung tâm thu 

hút và đoàn kết các dân tộc anh em xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. PGS.TS. Bùi Xuân 

Đính (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết: Để hiểu về một dân tộc việc 

đầu tiên phải biết về nguồn gốc. “Theo tư liệu sử Việt, người Việt chính là nhóm Lạc 

Việt nằm trong khối Bách Việt gồm nhiều tộc Việt. Về sau, các nhóm Việt này lập thành 

giang sơn riêng. Tư liệu sử học được minh chứng bằng các tư liệu khảo cổ học, các phát 

lộ khảo cổ học suốt hơn 40 năm qua liên quan đến thời đại các Vua Hùng đã khẳng định 

rằng, tổ tiên của người Việt cổ đã cư trú ở đây liên tục từ rất lâu đời, cư dân Việt cổ đã 

trực tiếp tạo ra những nền văn hoá có tính liên tục từ Phùng Nguyên, Gò Mun, Đồng 

Đậu, Đông Sơn, dựa trên cơ sở kinh tế là nghề trồng lúa nước kết hợp với các nghề thủ 

công, trong đó độc đáo nhất là nghề đúc đồng với sản phẩm mang tính đặc trưng là trống 

đồng. Điều này khẳng định người Việt là cư dân bản địa, sở tại sống trên dải đất Việt 

Nam từ rất lâu đời”. 

Như trên đã nói, tổ tiên người Kinh (Việt) có thể nằm trong khối cư dân được thư 

tịch cổ Trung Hoa gọi là Bách Việt hay Việt tộc, phân bố từ nam sông Trường Giang 

đến Bắc Trung Bộ của Việt Nam hiện nay. Chữ Việt có nghĩa là vượt, ở đây là vượt 

sông Trường Giang (Trung Quốc). Thuật ngữ Bách Việt là để chỉ hàng trăm dân tộc 

vượt sông Trường Giang xuống phía Nam làm ăn sinh sống, do những nguyên nhân lịch 

sử khác nhau. Tổ tiên người Việt từ rất xa xưa đã định cư chắc chắn ở Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ. Từ đầu thứ kỷ XI do nhu cầu về đất đai, do đặc thù của thời phong kiến, 

người Việt tiến vào miền Trung, mở đất, khai phá vùng Nam Bộ. Từ rất sớm, người Việt 

từ đồng bằng chuyển lên vùng Đông Bắc, còn lên vùng Tây Bắc vào đầu thế kỷ XX, khi 

người Pháp thành lập các đô thị. Nhìn chung, ở các vùng Trung bộ, Nam bộ, Đông Bắc, 

Tây Bắc, Tây Nam, người Việt có lịch sử tụ cư khác nhau, nhưng ở đâu người Việt cũng 

nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, hoà nhập với người DTTS sở tại, đồng thời 

phát huy được vai trò của tộc người có trình độ phát triển cao hơn để tạo ra một lực kéo 

đưa các vùng đó phát triển cùng với vùng đồng bằng. PGS.TS. Bùi Xuân Đính cũng cho 

biết thêm: Người Việt vốn là một khối thống nhất, nhưng trong quá trình chuyển cư đến 
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vùng đất mới thì những vùng đất đó có điều kiện tự nhiên khác nhau, buộc người Việt 

phải thích nghi với môi trường sống để tồn tại. Trong quá trình đó, người Việt có học 

tập, thích nghi với điều kiện sống của đồng bào DTTS sở tại để tạo ra một nếp sống văn 

hoá mới có sự kết hợp vốn văn hoá của họ với văn hoá mà họ tiếp thu. Ở vùng Đông 

Bắc, do địa hình khác biệt, cũng làm nông nghiệp nhưng nông nghiệp trong thung lũng, 

chân núi nên người Việt không thể áp dụng cách làm ruộng ở đồng bằng mà phải tiếp 

thu cách làm nông nghiệp của người DTTS; tương tự, thời vụ, công cụ lao động, kỹ 

thuật canh tác cây lúa, người Việt phải tiếp thu kinh nghiệm của người sở tại40. 

Dân tộc Kinh chủ yếu cư trú ở đồng bằng sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, 

sông Lam, sông Vàm Cỏ, châu thổ sông Cửu Long và rải rác khắp các tỉnh, thành của 

cả nước từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, từ cao nguyên phía tây đến hải đảo phía đông, 

phía nam, từ nông thôn đến thành thị. Đặc điểm vùng người Kinh cư trú là đóng bằng 

và châu thổ các dòng sông, với hai vựa thóc lớn nhất nước là đồng bằng Bắc bộ rộng 

khoảng 15.000km2 và đồng bằng sông Cửu Long rộng hơn 40.000km2. Ngoài ra, vùng 

người Kinh cư trú còn có bờ biển dài hàng nghìn km. Cánh đồng rộng, bờ biển dài đã 

góp phần quy định hoạt động kinh tế truyền thống của người Kinh. 

Về kinh tế, từ xa xưa người Việt chủ yếu sống bằng nghề canh tác lúa nước. Người 

Việt làm nông nghiệp dựa trên lịch mặt trăng, coi trọng yếu tố thời vụ. Họ có truyền 

thống đắp đê, đào mương để mang nước về từ những con sông lớn nhằm cung cấp cho 

tưới tiêu và sinh hoạt. Hệ thống đê điều kỳ vĩ ngày nay là sự chứng minh hùng hồn tinh 

thần ngoan cường chế ngự tự nhiên để sống và sản xuất nông nghiệp của ông cha ta. So 

với các dân tộc khác, người Việt làm ruộng đạt đến trình độ thâm canh cao. Trải qua bao 

đời cày cấy, ông cha ta đã tổng kết kinh nghiệm làm ruộng rất sâu sắc: "Nhất nước, nhì 

phân, tam cần, tứ giống". Ngoài ra, họ còn có những mảnh vườn để trồng trọt và chăn 

nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt con trâu trở thành "đầu cơ nghiệp" của nhà nông. Không 

chỉ đạt hiệu quả cao trong trồng trọt, người Việt còn giỏi nghề đánh bắt thủy sản; trồng 

dâu nuôi tằm cũng khá phát triển, v.v. song trước đây chỉ ở quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu theo 

mô hình gia đình. Người Việt nổi tiếng "có hoa tay" về nghề tiểu thủ công nghiệp, phát 

triển bách nghệ - trăm nghề mà nghề nào dường như cũng đạt đến đỉnh cao của sự khéo 

léo tài hoa, do vậy không ít làng thủ công đã tách khỏi nông nghiệp. Chợ làng, chợ phiên, 

chợ huyện, v.v. rất sầm uất. Hiện nay, các đô thị và các khu công nghiệp đang ngày càng 

phát triển trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Người Việt thường ở nhà trệt, trong khuôn viên thường bố trí liên hoàn nhà - sân 

- vườn - ao. Ở mỗi vùng miền, người Kinh lại có những kiểu xây nhà khác nhau tùy theo 

đặc trưng nơi sống, kiểu nhà ba gian hai chái tiêu biểu cho kiểu nhà miền Bắc, trong khi 

ở miền Trung là kiểu nhà rường. Ngôi nhà chính thường có kết cấu ba gian hoặc năm 

gian, trong đó gian giữa là nơi đặt bàn thờ gia tiên, những gian bên là nơi nghỉ ngơi, sinh 

hoạt của các thành viên trong gia đình, gian buồng được bố trí ở chái nhà làm chỗ ở của 

phụ nữ và cũng là nơi cất trữ lương thực, của cải của gia đình. Nhà bếp thường được 

 
40 Nguồn: Lan Anh, Dân tộc Kinh - dân tộc đông nhất Việt Nam, VOV5, 02/4/2013. 
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làm liền với chuồng nuôi gia súc. Sân để phơi, sinh hoạt gia đình và tạo không gian 

thoáng mát phù hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm. Nhà cửa người Việt khi làm phải xem 

hướng, người Việt có câu: "Lấy vợ hiền hoà, làm nhà hướng nam", nhà hướng nam thì 

ấm về mùa đông và mát về mùa hè, lợi cho sức khoẻ con người. Khi làm nhà, ngoài việc 

chọn hướng còn phải xem tuổi và định ngày tháng tốt để khởi công xây cất. Đến khi làm 

xong nhà thì chọn ngày tốt để cúng rước tổ tiên về nhà mới và ăn mừng nhà mới. 

Nguồn lương thực chính của dân tộc Kinh cũng như nhiều dân tộc khác ở nước ta 

là lúa gạo, là sản phẩm của nghề nông. Có hai loại gạo là gạo tẻ và gạo nếp, nhưng trong 

đời sống thường ngày, người Việt ăn cơm tẻ "Cơm tẻ, nước chè", cơm nếp được sử dụng 

nhiều trong các lễ tết, cưới xin, ma chay, cúng bái, giỗ chạp. Từ gạo tẻ, người Việt nấu 

thành cơm, cháo, chế biến thành bún, bánh cao khô; còn từ gạo nếp chế biến được nhiều 

thứ ăn hơn. Ngoài lương thực, nguồn thực phẩm của người Việt cũng rất đa dạng với 

các loại rau xanh, bầu bí, đậu đỗ các loại, rau mùa hè, rau mùa đông, các loại thịt gia 

súc, gia cầm; các loại thuỷ hải sản. Cách chế biến lương thực thì ở cả ba miền Bắc, 

Trung, Nam cơ bản giống nhau, nhưng cách chế biến thực phẩm thì có những nét khác 

nhau rõ rệt: Thức ăn của người miền Bắc có vị mặn đậm đà của muối; miền Trung là vị 

mặn và vị cay rất ấn tượng; còn miền Nam, mọi thức ăn khô hay canh đều có vị ngọt lờ 

lợ. Trong bữa ăn thường ngày của người Việt nói chung thường có món canh rau hay 

canh cua, canh cá, v.v. tương và các loại gia vị như ớt, tỏi, gừng, đặc biệt người Việt rất 

ưa dùng các loại mắm (mắm tôm, cá, tép, cáy, v.v.) và các loại dưa (cải, hành, cà, kiệu). 

Cả ba miền, trong bữa ăn đều có cơm (nên gọi bữa ăn là ăn cơm) và thức ăn có món xào 

đậm muối là món ăn mặn, bát nước chấm và món canh, nhưng ở mỗi miền lại có khẩu 

vị riêng: Dân miền Bắc thường ăn rau, tôm, cá, thịt; dân miền Trung ăn rau, mắm cá, 

còn dân miền Nam hay ăn nhiều thuỷ hải sản và rau xanh. Một số món ăn có tiếng của 

người Việt như: Giò lụa, phở, bánh cuốn, tôm chua Huế, hủ tiếu Mỹ Tho, nem rán, lẩu 

mắm, chạo tôm, mắm thái Châu Đốc. Người Việt uống rượu trong bữa ăn ngày lễ, tết. 

Rượu được làm bằng gạo nếp hoặc gạo tẻ và có hai loại rượu: Rượu chưng cất và rượu 

nếp không chưng cất. Trước đây, một số người có tục ăn trầu cho môi hồng, cho chắc 

răng, tránh sâu răng. Ăn trầu, hút thuốc lào trước kia không chỉ là nhu cầu, thói quen mà 

đã đi vào cả lễ nghi, phong tục dân tộc. 

Làng là một đơn vị cư trú và một hình thức tổ chức xã hội quan trọng của nông 

thôn ở Việt Nam. Suốt nhiều thế kỷ, làng là đơn vị tụ cư cổ truyền lâu đời ở nông thôn 

người Việt và là nhân tố cơ sở cho hệ thống nhà nước quân chủ tại Việt Nam. Ðại bộ 

phận người Việt sinh sống thành từng làng, trên làng là xã; có xã chỉ bao gồm một làng 

lớn và một số xóm độc lập được tách ra từ làng lớn; dưới làng thường có nhiều xóm. 

Làng truyền thống có trật tự, kỷ cương, đằng sau luỹ tre xanh và cổng làng là một cộng 

đồng tương đối khép kín. Trước Cách mạng tháng Tám, mỗi làng có một tổ chức hành 

chính tự quản riêng khá chặt chẽ, Phe Giáp là nơi quy tụ của dân làng để lo toan nhiều 

công việc của làng xã từ quản lý nhân đinh đến việc hiểu, việc tế lễ Thành hoàng, những 

làng thủ công còn có tổ chức phường hội của những người cùng nghề nghiệp. Lệ làng 
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được quy định một cách tương đối toàn diện và chặt chẽ về các mặt hoạt động của làng 

buộc mọi người thừa nhận và tự giác thực hiện. 

Gia đình người Việt trước đây hầu hết là gia đình có 3 thế hệ trở lên, là một nét 

đẹp của gia đình truyền thống Việt Nam, vì các thành viên trong gia đình có điều kiện 

quan tâm, chia sẻ, chăm sóc tới nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, gia đình hiện nay chủ yếu 

là gia đình hạt nhân, chỉ có hai thế hệ là cha mẹ và con cái, vì hầu hết con cái sau khi 

kết hôn thường ra ở riêng. Gia đình người Việt theo chế độ phụ quyền, nhưng phụ nữ 

vẫn giữ vai trò quan trọng, thường quản lý kinh tế trong gia đình. Người Việt có rất 

nhiều dòng họ, có những họ rất phổ biến như Nguyễn, Trần, Lê, Phạm, Vũ, v.v. dường 

như địa phương nào cũng có. Mỗi tộc họ thường có nhà thờ tổ riêng, dòng họ lại chia ra 

làm nhiều chi phái và mỗi chi phái lại bao gồm nhiều nhánh, mỗi nhánh lại bao gồm các 

anh em cùng bố mẹ, ông bà. Quan hệ họ nội được truyền giữ bền chắc qua nhiều đời, 

nhưng anh em họ hàng, kể cả họ nội và họ ngoại đều yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. 

Hôn nhân của người Việt rất coi trọng tình yêu trong trắng, thuỷ chung. Dưới thời 

phong kiến, hôn nhân của con cái thường là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", ngày nay 

nam nữ tự tìm hiểu nhau. Ðể thành vợ thành chồng, nghi lễ cưới xin truyền thống của 

người Việt phải trải qua mấy bước cơ bản sau: Dạm (nhà trai nhờ người làm mối đến 

nhà gái ướm hỏi trước); Hỏi (nhà trai mang lễ vật sang thưa chuyện chính thức với nhà 

gái); Cưới (nhà trai tổ chức lễ trình tổ tiên, ra mắt họ hàng làng xóm, đón rước dâu về); 

Lại mặt (cô dâu, chú rể về thăm lại nhà bố mẹ cô dâu). Sau khi đăng ký kết hôn ở chính 

quyền cấp xã và qua các bước này thì đôi trai gái chính thức trở thành vợ chồng. 

Tang ma của người Việt tổ chức rất trang nghiêm, chu tất và thường được thực 

hiện qua các bước cơ bản sau: Liệm, nhập quan, đưa đám, hạ huyệt, cúng cơm, cúng 

tuần "tứ cửu", cúng "bách nhật", để tang, giỗ đầu, cải táng, v.v. Cứ mỗi độ Thanh minh, 

mỗi kỳ giỗ, tết, các gia đình lại đi tảo mộ (chạp mả) và cúng lễ. Cải táng (bốc mộ) là 

một phong tục rất thiêng liêng của người Việt. 

Tín ngưỡng quan trọng nhất của người Việt là thờ cúng tổ tiên. Trong nhà, bàn 

thờ được đặt ở nơi trang trọng nhất, dùng để cúng lễ trong các ngày giỗ, tết và các dịp 

tuần tiết trong năm. Người Việt có tục thờ thổ công, táo quân, ông địa phổ biến ở các 

nơi; thờ Thành hoàng ở rất nhiều ngôi đình, miếu thờ; thờ Ðức Khổng Tử hoặc thờ phúc 

thần ở văn miếu hoặc miếu, v.v.; một bộ phận cư dân ở nông thôn hay thành thị theo 

một trong các tôn giáo như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hoà hảo, v.v. 

Tết nguyên đán là tết lớn nhất trong năm của người Việt. Sau tết âm lịch là các lễ 

hội diễn ra trong 3 tháng mùa xuân. Ngoài ra, còn có nhiều lễ, tết truyền thống khác 

trong một năm như: Rằm tháng giêng, tết Thanh minh, lễ Hạ điền, lễ Thượng điền, tết 

Ðoan Ngọ, rằm tháng bảy, tết Trung thu, tết cơm mới, v.v. Mỗi lễ, tết đều có ý nghĩa 

riêng và lễ thức tiến hành cũng khác nhau. Âm lịch từ lâu đã đi vào cuộc sống, phong 

tục tập quán và tín ngưỡng của người Việt. Người dân dùng âm lịch để tính tuổi, tính 

ngày giỗ, tính thời vụ sản xuất, tính ngày tốt, xấu để cho các công việc lớn của cuộc đời 
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như làm nhà, cưới hỏi, cải táng, v.v. Dương lịch là lịch pháp chính thức hiện nay ngày 

càng được dùng rộng rãi trong đời sống. 

Người Việt từ lâu đã sử dụng chữ Hán, chữ Nôm và ngày nay chữ Quốc ngữ. Văn 

Miếu - Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long từ thời nhà Lý đã là nơi đào tạo các trí 

thức bậc cao, được coi là Trường Ðại học đầu tiên của Việt Nam. Người Việt có các thể 

loại văn hóa rất đa dạng thể hiện qua các lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Văn học thì có 

văn truyền miệng (truyện cổ, ca dao, tục ngữ), có văn học viết bằng chữ (những áng thơ, 

văn, bộ sách, bài hịch). Nghệ thuật phát triển từ khá sớm và đạt đến trình độ cao như âm 

nhạc, điêu khắc, hội họa, hát, múa, diễn xướng, v.v. Văn học viết cũng đã đạt được 

những thành tựu to lớn ở giai đoạn Lý - Trần và đặc biệt từ thế kỷ XV về sau với các 

cây bút thiên tài như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, 

v.v. Các bộ môn nghệ thuật như mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, v.v. phát triển cao, được 

chuyên nghiệp hoá41. 

Dân tộc Kinh có những lễ hội cổ truyền đa dạng, độc đáo mang nét tiêu biểu và 

giá trị khác nhau thể hiện tình yêu nước, tình đoàn kết dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo 

qua các lễ hội như lễ hội Đền Hùng, lễ hội chùa Hương, lễ hội Yên Tử, v.v. Lễ hội, với 

người Việt là dịp duy nhất để tập trung phô diễn những sinh hoạt văn hoá cộng đồng, ở 

đó đã huy động toàn bộ các thành viên trong làng và các giá trị văn hoá của làng. Tất cả 

mọi việc trong lễ hội từ chọn vật làm cỗ dâng cúng, lời khấn, lễ, các bước tế, đến tục 

kiêng, hèm, v.v. cùng các hình thức trình diễn nghệ thuật, v.v. đều nhằm ước nguyện 

được sự phù hộ cho “phong đăng hòa cốc, an khang vật thịnh”. Trong các dịp lễ hội như 

vậy, mọi người đến để tham gia trình diễn và cũng để thưởng thức, hưởng thụ thứ mình 

làm ra; không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng, không chỉ để vui chơi, 

giải trí sau cả năm lao động “một nắng hai sương" ngoài đồng ruộng, mà còn từ đó hun 

đúc nên tài năng, trí thông minh, sức khoẻ, tài khéo léo, v.v. Hội làng là một nhu cầu 

không thể thiếu được với người dân quê xưa, hàng năm được tổ chức là một dịp sinh 

hoạt văn nghệ rôm rả, hấp dẫn nhất ở các vùng nông thôn. Những điều này đã làm 

nên nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc Kinh, phản ánh toàn bộ mọi mặt cuộc sống của 

dân tộc và góp phần to lớn vào việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Đó là lý do khiến lễ hội 

xuất hiện và tiếp tục có sức sống trong từng làng, từng xã. Có thể nói, các lễ hội chính 

là nơi thể hiện rõ nhất bản sắc văn hoá truyền thống của người Việt Nam.  

4.1.2. Người Kinh ở tỉnh Điện Biên 

Người Kinh (Việt) trong cảnh quan cộng đồng các dân tộc ở Điện Biên có một 

quá trình lịch sử tộc người gắn với các biến động lịch sử của địa phương. Văn hóa tộc 

người Kinh hòa nhập với văn hóa các DTTS khác trong quá trình cộng cư, cộng cảm 

xây dựng quê hương đất nước tạo nên những giá trị văn hóa giàu bản sắc thể hiện tính 

đa dạng của văn hóa trên địa bàn tỉnh có 19 tộc người cùng chung sống.  

 
41 Nguồn: Nguyễn Văn Huy, Bức tranh Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1997. 



189 

 

 Theo kết quả TĐTDS và nhà ở ngày 01/4/2019, tỉnh Điện Biên có tổng dân số là 

598.856 người, trong đó dân tộc Kinh có 104.070 người, chiếm 17,4% dân số toàn tỉnh. 

Tuy có dân số lớn nhất trong toàn quốc, nhưng ở Điện Biên dân tộc Kinh vẫn chỉ là một 

dân tộc ít người, cư trú ở tất cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Hiện tại, dân tộc 

Kinh cư trú chủ yếu tại TP. Điện Biên Phủ, TX. Mường Lay, các thị trấn huyện lỵ và 

ven đường giao thông lớn. Dân số dân tộc Kinh đông nhất ở TP. Điện Biên Phủ (chiếm 

76,6% dân số của TP), huyện Điện Biên (chiếm 25,8% dân số của huyện) và TX. Mường 

Lay (chiếm 21,2% dân số của TX). 

Nghề làm vườn, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt cá của dân tộc Kinh ở Điện 

Biên đều rất phát triển. Người Kinh sống ở nhà đất, nhà xây, có tục thờ cúng tổ tiên, con 

trai đầu có trách nhiệm thờ phụng ông bà, cha mẹ đã khuất. Làng nào ở Bắc Bộ cũng có 

đình, chùa; chùa được xây theo nguyện vọng của dân, do dân đóng góp, sư được dân 

đón về để cai quản ngôi chùa, sư hư hỏng thì dân đuổi, mời sư khác về trụ trì, làng cấp 

ruộng cho nhà chùa canh tác, sư cũng làm ruộng cấy hái trồng rau, làm tương, nén cà để 

sống. Tuy vậy, do người Kinh ở Điện Biên không nhiều, nên hệ thống đình, chùa, miếu 

mạo rất ít. Văn học – nghệ thuật của người Kinh phát triển và đạt trình độ rất cao về 

nhiều mặt như văn học truyền miệng, văn học viết, âm nhạc, điêu khắc, hội họa, v.v. 

Từ xa xưa nhân dân các dân tộc Điện Biên đã có truyền thống đoàn kết sát cánh 

bên nhau để xây dựng và bảo vệ quê hương. Từ khi có Đảng, nhân dân các dân tộc Điện 

Biên đã tích cực tham gia các phong trào cách mạng, đặc biệt là tham gia chiến dịch 

Điện Biên Phủ, giải phóng Điện Biên vào ngày 7/5/1954. Trước năm 1954, tỉnh Điện 

Biên nằm trong tình trạng hết sức lạc hậu, mang nặng tính tự cung, tự cấp, chủ yếu sống 

bằng nghề nông. Người Thái là một trong những cư dân bản địa có mặt sớm nhất ở Điện 

Biên. Theo các nhà Thái học, đến thế kỷ XII, người Thái đã hoàn toàn làm chủ đất 

Mường Thanh. Họ chủ yếu sinh sống ở vùng thấp, trồng lúa nước, lúa nương và hoa 

màu, săn bắn và hái lượm, trình độ canh tác lạc hậu phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, 

đúng như câu cửa miệng của người Thái “cắm khẩu dú rẳng đin, cắm kin dú nắng pá” 

(miếng cơm từ đất, thức ăn ở rừng). Đến năm 1904, chợ Điện Biên mới được thành lập, 

hoạt động chủ yếu là lấy hàng từ dưới xuôi lên bán, số lượng trao đổi thấp, hàng về xuôi 

chủ yếu là lâm thổ sản. 

Thay đổi đáng kể nhất ở Điện Biên là từ sau khi chiến thắng lịch sử Điện Biên 

Phủ năm 1954, lập lại hòa bình, chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp ở Việt 

Nam. Năm 1958, thành lập nông trường quân đội, nhân dân vùng đồng bằng Bắc Bộ 

được vận động lên xây dựng kinh tế mới, đầu tiên thành lập thị trấn nông trường, sau 

nâng cấp thành thị trấn huyện Điện Biên thuộc tỉnh Lai Châu cũ. Tầng lớp cư dân mới 

nhập cư đến Điện Biên là người Kinh, họ là bộ đội, trí thức, cán bộ, thanh niên tình 

nguyện, v.v. cùng những người nông dân ở vùng quê “đất chật người đông” mật độ đến 

2.000 người/km2 như Thái Bình, Nam Định, Hải Hưng, v.v. nhưng nhiều nhất vẫn là bộ 

đội. Chủ yếu trong số này là những người có nguồn gốc vùng đồng bằng Sông Hồng, cư 

dân ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (các tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh). Có thể nói, người 

https://vi.wikipedia.org/wiki/7_th%C3%A1ng_5
https://vi.wikipedia.org/wiki/1954
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Kinh đến định cư ở Điện Biên đã mang trên vai, trong ký ức, thói quen, v.v. truyền thống 

văn hóa, trong đó có VHAT của nông thôn vùng châu thổ Sông Hồng với những giá trị 

điển hình của văn hóa tộc người Việt, góp phần làm cho bức tranh văn hóa tộc người ở 

Điện Biên thêm đa dạng, phong phú và có nhiều thay đổi tích cực. 

Như trên đã nêu, phần lớn người Kinh đặt chân muộn nhất ở Điện Biên, phổ biến 

đến nay chỉ khoảng 3 thế hệ. Cho dù ở tư cách nào, sinh kế bằng nghề gì thì cái gốc của 

họ vẫn là những con người gắn chặt với đặc tính cư dân đồng bằng Bắc Bộ và Thanh – 

Nghệ - Tĩnh, chủ yếu là nông dân và văn hoá gốc là văn hoá nông nghiệp lúa nước. Bên 

cạnh sản xuất nông nghiệp, người nông dân dân tộc Kinh trong quá khứ còn làm nhiều 

nghề thủ công, từ đơn giản như đan lát, gốm, mộc, trồng dâu nuôi tằm đến các nghề tinh 

xảo như dệt, nhuộm, luyện kim, rèn, đúc, chạm khắc, v.v. Ký ức về làng xóm quê hương 

ở miền xuôi của họ khá đậm nét.  

Tuy nhiên, người Kinh khi đến định cư ở Điện Biên cũng có sự thay đổi so với 

quê cũ, đó là họ ít khi cư trú thành làng mới mà chủ yếu sống đan cài với cư dân bản 

địa. Văn hóa làng của họ đã mờ nhạt dần. Ở nơi quê cũ, sự gắn bó giữa những con người 

với nhau là dòng tộc “trong họ, ngoài làng”, nhưng giờ đây không phải là quan hệ dòng 

họ, thậm chí cũng không phải là quan hệ láng giềng lâu đời, mà chỉ là chung cảnh ngộ 

rời xa quê hương vì nhiều lý do khác nhau, đến làm ăn nơi đất lạ nên tính chất dân chủ, 

quan hệ bình đẳng, v.v. trong cách ứng xử của người dân với nhau rõ nét hơn. 

Người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ và duyên hải Bắc Trung bộ, không ai không nhớ 

sâu sắc và ấn tượng về quê hương là cái cổng làng, đó là cửa ngõ giao tiếp với xã hội 

bên ngoài. Nếu coi làng xưa như một gia đình lớn, thì cổng làng chính là cửa khẩu để từ 

đó đi ra bên ngoài, sang một giang sơn khác. Sau cánh cổng làng là một đơn vị dân cư 

khép kín tạo nên sắc thái văn hóa làng, ngày xưa là cả một lối sống làng quê có nền nếp 

văn hóa, có gia phong, phép nước, kỉ cương. Làng nay vẫn còn, nhưng văn hóa làng xê 

dịch theo sự phát triển mở ra, có những cái ngược với trước đây. Làng xưa đã từng là 

một xã hội dân sự dân quản trong quản lý con người, một nền nếp mà mọi người dân tự 

nguyện tuân thủ, sau cánh cổng đó, làng như một quốc gia tự trị, văn hóa làng xưa với 

văn hoá làng, thôn/ bản hôm nay không phải là một. Tuy nhiên, trong lòng người dân 

không lúc nào nguôi hướng về chốn cũ, hướng về cội nguồn văn hoá qua các phong tục, 

tập quán, lễ nghi, qua tổ chức không gian cư trú và tục thờ cúng, v.v. Làng có hương 

ước, có lệ làng nên từng có câu “phép vua thua lệ làng”, văn hóa sau cổng làng chỉ là 

một hạt nhân nhỏ bé nhưng là nhân cốt quan trọng trong vị thế văn hóa quốc gia. Hiện 

nay, không quan sát thấy ở nơi cư trú của dân tộc Kinh tại Điện Biên một cái cổng làng 

hoặc đình, chùa nào như ở miền xuôi. Sự phát triển của đất nước kéo theo nhiều thay 

đổi, ngày nay kết cấu làng bị phá vỡ dần khi đô thị hóa gia tăng. Đầu tiên là cổng, ngõ 

làng mất dần; ở một số vùng dân cư ngõ, xóm, phố, phường, v.v. dựng lên những cổng 

mới có khi chỉ là hai trụ xi măng hoặc hai cọc thép tròn dựng đứng và một thanh ngang 

gắn phía trên cốt để lấy chỗ treo, mắc khẩu hiệu. Một số làng, bản, phường, phố, khối 
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phố trong phong trào xây dựng làng văn hóa thì gắn tấm biển chăng ngang, cả nước như 

nhau: Khu phố văn hóa, làng văn hóa, bản văn hóa, v.v. 

Khi còn sinh sống nơi quê cũ, dân tộc Kinh bị chi phối bởi những hương ước, 

khoán ước ở các làng xã Việt Nam nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất nông nghiệp và 

cân bằng xã hội cho những người làm nghề nông. Các hương ước, khoán ước quy định 

khá chặt chẽ về đời sống sản xuất, quan hệ, tổ chức, xã hội, sinh hoạt văn hoá tinh thần, 

các quy định về lãnh thổ của làng, sản xuất và bảo vệ sản xuất, về việc lập ra các tổ chức 

quản lý làng, xã như xóm, ngõ, dòng họ, phe giáp, phường hội, v.v. Nếp sinh hoạt của 

làng cũng tạo nên các bản sắc, các nét riêng trong sinh hoạt ăn uống, giao tiếp. Người 

dân tự tạo nên những sản vật riêng của làng như các sản phẩm thủ công, các món ngon 

mà làng khác không có. Trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi không đi sâu vào hương 

ước của cộng đồng người Kinh ở Điện Biên nhưng thấp thoáng trong đời sống của họ 

luôn gợi đến phần ký ức mà theo họ, làng xã cổ truyền vừa là môi trường văn hoá, vừa 

là tấm gương phản chiếu nền văn hoá truyền thống của dân tộc. Ở tỉnh Điện Biên, đặc 

biệt là TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, không thấy có sự lặp lại các tên làng, tên 

xã cũ của cư dân người Việt ở quê hương mới để gợi nhớ về lịch sử cư trú của mình, 

cũng không thấy biểu hiện các thiết chế văn hoá truyền thống, tín ngưỡng là nơi thờ 

cúng thánh thần đồng thời là nơi diễn ra các lễ hội để tưởng nhớ, tôn vinh các vị thần 

linh của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ, v.v. Người Việt tới định cư ở Điện Biên không 

còn là những nông dân thuần nông, do sinh kế thay đổi, không gian sinh tồn đổi khác, 

lại đan cài vào các thôn/ bản, phố, phường cùng đồng bào DTTS thì các giá trị văn hóa 

truyền thống của người Kinh ở tỉnh Điện Biên cũng thay đổi cho phù hợp. Trong nghiên 

cứu này, chúng tôi tập trung tìm hiểu VHAT truyền thống của dân tộc Kinh trong không 

gian văn hóa các tộc người ở Điện Biên.  

4.2. Ẩm thực của người Kinh ở Điện Biên 

4.2.1. Vài nét về văn hoá ẩm thực người Kinh ở nước ta 

Dân tộc Kinh có một nền ẩm thực vô cùng độc đáo và phong phú, điều đó đã tạo 

nên sức hút văn hóa của người Kinh với nhiều thực khách trên thế giới. Nét văn hóa tiêu 

biểu của dân tộc Kinh qua bức tranh ẩm thực muôn màu muôn vẻ được thể hiện qua 

VHAT từng vùng miền trải dài từ Bắc vào Nam. Những món ăn từ ba miền Bắc, Trung, 

Nam có sự riêng biệt trong cách chế biến và cách sử dụng nguyên liệu, nhưng luôn có 

điểm chung là nhất định phải có nước chấm và gia vị.  

Ẩm thực dân tộc Kinh ở các vùng miền khác nhau có sự phân hóa rõ rệt song vẫn 

có hai yếu tố thống nhất là gạo đóng vai trò chủ đạo và trong bữa ăn nhất định phải có 

nước chấm, gia vị. Người Việt ít khi ăn món nào riêng biệt, mà mỗi bữa ăn thường là sự 

tổng hòa các món ăn từ đầu đến cuối bữa. Chính điều này khiến những món ăn ba miền 

Bắc, Trung, Nam vừa riêng biệt, lại vừa có thể cùng hòa thanh trên bàn tiệc ẩm thực 

Việt. Tuy nhiên, sự khác biệt trong cách chế biến và cách sử dụng nguyên liệu đã đem 

lại những tiếng nói riêng của mỗi món ăn ở từng miền. Theo Nhà nghiên cứu lịch sử, 

văn hóa Đào Hùng: “Để nói đặc điểm về ẩm thực, phải đi vào đặc tính của từng miền, 
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mỗi miền có một bản sắc riêng, nhưng nó vẫn có một cái chung để tạo nên bản sắc về 

ẩm thực người Việt. VHAT của người Việt riêng biệt, tạo nên một đặc sắc khác hẳn 

những nước xung quanh và khác với thế giới để đến bây giờ nó thành một đặc điểm 

được nhiều nước trên thế giới ưa thích”.  

Bắc bộ là nơi tổ tiên định cư lâu đời nên món ăn được sàng lọc và trở thành chuẩn 

mực, không dễ gì thay đổi. Đặc trưng của ẩm thực miền Bắc là món ăn có vị vừa phải, 

thanh đạm, nhẹ nhàng nhưng lại có màu sắc sặc sỡ, không đậm các vị cay, ngọt, béo mà 

chủ yếu sử dụng nước mắm loãng và mắm tôm để làm gia vị đi kèm. Ẩm thực miền Bắc 

thường rất cầu kỳ từ việc chọn lựa các nguyên liệu cho đến cách phối hợp các loại gia 

vị, nổi tiếng với những món ăn như phở bò, bún chả, bún thang. Ẩm thực miền Bắc 

mang một nét đặc trưng rất riêng, mỗi món ăn đều mang dấu ấn và nét đặc trưng của 

mỗi miền đất khác nhau, biểu thị cách thức chế biến tài hoa, sự trang trí cầu kỳ và trình 

độ thưởng thức tinh tế. Không phải tự nhiên mà người xưa nói về mảnh đất kinh kỳ rằng 

“ăn Bắc mặc Kinh”, có lẽ bởi các món ăn trong ẩm thực miền Bắc có vị thanh, không 

nồng gắt và nhất là tôn trọng tính tự nhiên của nó. 

Ẩm thực miền Bắc thường không đậm các vị cay, béo, ngọt bằng các vùng khác, 

chủ yếu sử dụng nước mắm loãng, mắm tôm cũng như nhiều món rau và các loại thủy 

sản nước ngọt dễ kiếm như tôm, cua, cá, trai, hến, v.v. Vẫn theo nhà nghiên cứu lịch sử, 

văn hóa Đào Hùng: “Người Hà Nội ăn cơm với thịt lợn. Người Hà Nội ăn cá thì ăn cá 

sông, cá đồng chứ ít ăn cá biển. Bà nội trợ Hà Nội ít biết về cá biển. Trong khi đó, một 

bà nội trợ Huế hay Sài Gòn biết được tên từng thứ cá và người ta chọn cá rất nhiều, còn 

người Việt ở Hà Nội ăn thịt rim, thịt kho, chủ yếu là ăn thịt”. Ở miền Bắc, phong cách 

ăn uống luôn được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Từ việc xếp vị trí ngồi trong bữa 

cơm hằng ngày đến việc sắp xếp mâm cỗ, chia phần trong các cỗ tiệc đều mang nặng 

tính kiểu cách. Việc nấu nướng cũng rất cầu kỳ, lựa chọn nguyên vật liệu hay phối hợp 

gia vị cũng được chú trọng, luôn làm theo một chuẩn mực nhất định. Trong đó, phở Hà 

Nội đã trở thành món ăn nổi tiếng khắp thế giới, các du khách nước ngoài khi đến Việt 

Nam đều thích. Một bát phở ngon là miếng thịt phải mềm, bánh phở phải dẻo và quan 

trọng nhất là nước dùng phải ngọt, phải thơm, cái ngọt thật của xương, mùi thơm phải 

đặc trưng của nước phở.  

Ẩm thực miền Trung có hương vị riêng biệt, nhiều món ăn cay nồng và mặn mà 

hơn đồ ăn miền Bắc và miền Nam, màu sắc phối trộn phong phú, rực rỡ, thiên về màu 

đỏ và nâu sậm. Những món ăn thường được nhắc đến là bún bò Huế, bánh xèo, bánh 

bột lọc, cao lầu, mì quảng. Các tỉnh, thành miền Trung do gần biển, nên rất nổi tiếng với 

các loại mắm được chế biến từ hải sản. Theo chị Trần Thị Nga (chủ cửa hàng Nét Huế, 

36C Mai Hắc Đế, Hà Nội): “Người miền Trung rất thích ăn các loại mắm như mắm cốt 

là phần mắm mà người ta lấy nước cốt đầu tiên chứ không có pha trộn hay thêm bớt gia 

vị gì. Ngoài ra, có một loại mắm rất đặc trưng là mắm ruốc được ăn kèm trong rất nhiều 

món ăn của Huế như bún bò, thịt kho hoặc cá kho trong các bữa cơm hàng ngày thì 

người Huế cũng cho thêm mắm ruốc để làm nổi bật thêm vị rất đậm đà”.  
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Khác với miền Bắc và miền Trung, ẩm thực miền Nam đặc sắc ở chỗ nó mang sắc 

thái riêng, hương vị ngọt ngào riêng bởi sông nước, ruộng vườn mênh mông. Với tính 

cách phóng khoáng của con người Nam Bộ, cách ăn uống của họ không cầu kì, tỉ mỉ, họ 

ưa chuộng những món ăn có một chút ngọt ngào, một chút béo như là các món cơm tấm, 

gỏi cuốn, bánh bò, chè ba ba, v.v. Từ nguồn lương thực, thực phẩm dồi dào, các món ăn 

từ các vùng, miền khác khi du nhập đến đây lại được chế biến theo phong cách đặc 

trưng. Theo anh Phan Cao Quốc Duy (người Kinh ở Nam Bộ, bếp trưởng nhà hàng 

Vườn Nam Bộ, 42 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội là địa chỉ được nhiều người yêu thích món ăn 

Nam Bộ tìm đến): “Những món ăn đặc trưng của miền Nam rất phong phú. Món ăn 

miền Nam khác với miền Trung và miền Bắc. Ở miền Bắc thì ăn ít cay và hơi nhạt còn 

miền Trung thì ăn cay, mặn, còn ở miền Nam thì ăn hơi ngọt và ít cay. Món ăn đặc trưng 

nhất của miền Nam là lẩu mắm. Khẩu vị của người Nam Bộ ăn thiên về đường nên hơi 

ngọt hơn các vùng miền khác. Ở miền Nam, gia vị cho các món ăn rất nhiều. Ngoài ra, 

món kho quẹt là món đặc trưng của người miền Tây, có nước mắm và đường, mỡ, tiêu, 

ớt, nấu lên sánh và quện lại để chấm với cơm cháy”. Nhìn chung, ẩm thực của dân tộc 

Kinh tuy có khác nhau về món ăn giữa các vùng miền, nhưng vẫn có những điểm tương 

đồng, hài hòa, tạo nên phong cách ẩm thực thống nhất. Những nét đẹp trong VHAT ấy 

được lưu giữ và phát huy để góp phần làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực muôn 

màu của các dân tộc Việt Nam42. 

4.2.2. Ẩm thực trong các nghi lễ 

Ẩm thực trong cưới, hỏi 

Cưới, hỏi tại gia đình người Kinh hiện nay không khác nhiều so với trước kia và 

có các giai đoạn sau: Thăm nhà (dạm ngõ); đám hỏi; nạp tài sính lễ và cưới. Thời gian 

từ khi bắt đầu tới khi cưới dài hay ngắn là do cô dâu, chú rể và gia đình hai bên bàn bạc. 

Lễ vật nhà trai mang đến nhà gái lúc làm đám hỏi trước kia chủ yếu là thịt lợn, gà, gạo. 

Ngày nay, lễ vật được dịch vụ hóa, hiện đại và sang trọng hơn, thường được đặt ở nhà 

hàng tùy theo thống nhất, bàn bạc hai bên là 7 mâm hay 9 mâm lễ vật. Đồ lễ trong 

đám hỏi thường sử dụng như lợn sữa quay nguyên con, gà luộc đặt trên 

mâm xôi (thường là xôi gấc), bánh phu thê, bánh cốm, mứt sen, chè, rượu, trầu cau. 

Thường lễ vật mang đến theo số lượng chẵn và đặt trên các mâm hoặc tráp theo số lẻ. Đồ 

lễ được xe chuyên chở đến nhà gái với nghệ thuật trang trí cầu kỳ, nghi thức bưng bê, 

đón rước trang trọng. Trong lễ hỏi, quan khách chủ yếu là anh em nội tộc và chỗ thân 

tình do gia chủ mời, nặng về trình diễn nghi lễ, nghi thức để cô dâu, chú rể nhận mặt họ 

hàng, thăm và lễ ở ban thờ gia tiên nhà gái. Việc cô dâu, chú rể làm lễ gia tiên bên nhà 

trai vào lúc cô dâu được đón về nhà chồng, hoặc trước khi đến nhà hàng tổ chức lễ cưới.   

Cỗ cưới to hay nhỏ tuỳ theo định lệ của mỗi lãng, xã, trước đây thông thường có 

6 đĩa (xôi gấc, nộm, thịt gà, xào, giò, chả) và 6 bát (măng, miến, moc, bóng, nấm, chim 

hầm). Số người ngồi trong mâm cũng theo lệ làng, có chỗ ngồi “đóng năm”, có chỗ 

 
42 Nguồn: Bùi Hằng, Ẩm thực, nét văn hóa đặc sắc của người Kinh, 10/5/2013, VOV5. 
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“đóng sáu” nhưng không thấy ngồi 7 người. Người ngồi trong mâm cỗ được gia chủ sắp 

xếp theo vai vế, thứ bậc, khác giới ngồi riêng, trước khi ăn có gia chủ hoặc đại diện cho 

gia chủ tới “có ý kiến” mời mọc để tỏ lòng trân trọng với khách.  

Trừ một số ít gia đình có khuôn viên sang trọng và rộng rãi mở tiệc cưới tại nhà, 

gia đình mổ lợn, gà, trâu, bò để mời khách ăn uống trong vài ngày. Cỗ đám cưới ngày 

nay của người Kinh thường đặt ở các nhà hàng, khách sạn có tiếng là ngon, sạch và an 

toàn, đẹp cả về không gian cũng như bày biện cỗ, tiện đường đi lại. Bây giờ các nhà 

hàng đủ các mức độ có thể phục vụ theo yêu cầu của các đám cưới, hỏi. Các món ăn 

trong cỗ cưới rất phong phú, đủ của ngon, vật lạ, trên rừng, dưới biển đều có, nhưng bắt 

buộc phải có 2 thứ là gà và xôi. Nguyên liệu làm cỗ do nhà hàng chuẩn bị, đa số là sản 

vật tại địa phương, chỉ những thứ như hải sản biển thì mới vận chuyển từ xa về. Tiêu chí 

cho cỗ một đám cưới là sạch, ngon, đẹp mắt và lạ (đặc sản). Thực đơn trong tiệc cưới phổ 

biến có khoảng 10 món gồm: Món ăn khai vị (súp), món cơm gạo ngon, 

món xôi (thường là xôi gấc), món canh, món cá hoặc tôm, hai món thịt, món rau xào 

hoặc nấu, món nộm và món tráng miệng. Đồ uống thì có rượu, có thể tự nấu hoặc mua 

nhưng là mua của những cơ sở cất rượu có uy tín. Ngoài ra, đồ uống còn có bia, nước 

ngọt, nước khoáng đóng chai và chè búp. Mỗi mâm tiệc cưới thường sắp xếp 6 người 

ngồi bàn hình chữ nhật, có nhà hàng xếp 10 người/ mâm ngồi bàn tròn xoay được, tùy 

theo bố trí không gian nơi nhà hàng được đặt tiệc. Số người trên bàn tiệc không phản 

ánh điều gì ngoài việc cân đối; tuy gia chủ sắp xếp chỗ ngồi cho khách nhưng nhiều khi 

khách tự sắp xếp theo nhóm có quen biết nhau để dễ nói chuyện trong khi ăn. Ngày nay, 

việc ăn uống đã khác trước nhiều như món ăn, cách chế biến, đồ đựng cũng đẹp đẽ và 

sang trọng hơn xưa. Trong ngày cưới, gia đình sửa một mâm cỗ để cúng tổ tiên, đồ ăn 

trên mâm cúng đầy đủ như một mâm cỗ cưới. Chiều hướng ăn uống trong đám cưới 

ngày càng cầu kỳ, kỹ lưỡng, không giảm tiện, nên những gia đình kinh tế eo hẹp cũng 

gặp không ít khó khăn.  

Ẩm thực trong tang ma 

Thủ tục, nghi lễ theo tập quán tang ma của người Kinh hiện nay chủ yếu thực hiện 

khi làm đám tang ở nhà riêng. Đôi khi có gia đình tổ chức đám tang cho người mất ở 

nhà tang lễ bệnh viện khi chỗ ở của tang chủ không rộng rãi. Tang ma ngày nay của 

người Kinh ở Điện Biên hầu như không khác so với đám tang truyền thống của họ ở quê 

cũ. Tập tục tín ngưỡng vẫn theo sách xưa “Thọ mai gia lễ” mà các đời trước để lại.  

Khi chưa chôn cất, nếu đến bữa, thì lễ cúng cho người chết chỉ có hương nhang 

và bát cơm, quả trứng; trên ban thờ có mâm cơm để cáo yết với gia tiên. Đồ cúng là 

những món ăn, đồ uống bình thường như khi còn sống vẫn ăn, không bắt buộc có món 

gì đặc biệt. Trước đây, trong những ngày tang lễ, tang chủ làm cơm thường để khách xa 

và gia nhân ăn, món ăn đơn giản, chủ yếu chỉ có cơm, thịt luộc, thịt xào, canh rau, riêng 

bữa cỗ 3 ngày thì làm nhiều món ăn hơn. Sau khi chôn cất, lễ cúng cho người chết diễn 

ra hằng ngày tại nhà cho đến hết 49 ngày, cũng có gia đình cúng cơm thường nhật đến 

100 ngày. Thức cúng đều là những món ăn, đồ uống thường ngày khi còn sống của 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%87c_c%C6%B0%E1%BB%9Bi
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người đã khuất, cúng cùng vào các bữa ăn của gia đình. Thường thì gia đình tự cúng, 

chỉ đến dịp 35 ngày hoặc 49 ngày, các gia đình có điều kiện mới mời các vị sư đến cúng. 

Đồ cúng trong lễ 49 ngày, 100 ngày đa dạng, phong phú hơn và thường đi liền với việc 

mời khách ăn uống. Cỗ trong các trường hợp này có bao nhiêu món thường theo tập 

quán của làng, trường hợp có cúng ở chùa, gia đình thường làm cỗ chay. Ngày nay, các 

món ăn, đồ uống mời khách ăn uống khi chưa chôn cất và sau khi chôn cất là những 

món cỗ bình thường, chỉ đãi khách họ hàng ở xa đến, ít khi ăn cỗ trong đám tang nữa.  

Ẩm thực trong các nghi lễ thuộc chu kỳ đời người 

Nhiều người Kinh ở Điện Biên còn giữ tập tục cúng Mụ cho con cháu, đó là lễ 

cúng đầy tháng để tạ ơn trời đất và bà Mụ tạo ra đứa trẻ, để cầu cho nó không có bệnh 

tật, hay ăn, chóng lớn, mạnh khỏe. Trong lễ đầy tháng, gia đình cúng những thức ăn có 

thịt gà, các món canh, xào và đồ uống có rượu. Thường thì mẹ nấu ăn, cũng có khi là bố 

nấu. Trong lễ đầy tháng có mời khách bên thông gia ăn uống. Nhà nào kinh tế khá giả 

mới làm cỗ nhiều và mời anh em, bạn bè. 

Trong nhà có bố mẹ thọ tuổi từ 80 trở lên thì con cháu hay làm lễ mừng thọ, cứ 

khoảng 5-10 năm thì làm một lần, thường vào dịp Tết Nguyên đán. Thông thường, vào 

ngày tết con cháu đến thăm bố mẹ để chúc tết, biếu quà, mừng tuổi, thể hiện lòng thành 

kính, biết ơn cha mẹ, ông bà.  

Ẩm thực trong các lễ hội dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng: 

Sau khi định cư ở Điện Biên, người Kinh cư trú cùng với tộc người nào thì cũng 

hội nhập với cộng đồng địa phương, coi lễ hội của họ như của mình. Không còn thấy 

các lễ hội làng như ở vùng Bắc Bộ trong cộng đồng người Kinh tại Điện Biên, bởi các 

thiết chế văn hóa làng xã thay đổi, nên hội làng không còn. Thay vào đó, người Kinh 

tham gia một số lễ hội, nhiều khi với tư cách chủ thể văn hóa, đó là: Lễ hội Hoa Ban, lễ 

hội Thành Bản Phủ, lễ hội Đua thuyền đuôi én của người Thái trắng ở TX. Mường Lay. 

Gần đây ở một số huyện đã khai thác, phục dựng một số lễ hội truyền thống của các dân 

tộc như: Lễ cầu mưa, Lễ tra hạt (dân tộc Khơ Mú), Tết té nước (dân tộc Lào), Xên bản 

(dân tộc Thái), Tết hoa mào gà (dân tộc Cống), v.v., trong các dịp lễ hội đó, người Kinh 

hòa nhập và tham gia như chủ thể chính thức, vui chơi, ăn uống như người dân bản địa.  

Cỗ bàn của người Kinh trong các không gian văn hóa thường sử dụng nhiều món 

ăn, trong đó nhấn mạnh đặc biệt các món mặn dùng nguyên liệu động vật, loại trừ gần 

như tất cả những món ăn ngày thường như rau luộc, dưa, cà, v.v. 

Các lễ tiết trong năm, người Kinh thường thực hiện một số lễ cúng: Tết Nguyên 

đán có cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp; cúng đêm trừ tịch và rước tổ tiên 

về ăn Tết vào chiều ngày 30 tháng Chạp; cúng ông bà, tổ tiên hằng ngày vào 3 ngày tết; 

cúng Rằm tháng Giêng  “Lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”; cúng Tết Hàn 

thực 3/3 âm lịch; cúng Tết Thanh Minh trong tiết thanh minh gắn với việc đi thăm và 

tảo mộ; cúng dòng họ; cúng Tết Đoan Ngọ ngày 5/5; cúng Rằm tháng 7. Trong tâm 

khảm những con người xa quê, đó là những ngày lễ trọng không thể quên, không thể bỏ. 
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Ngày Tết đi thăm ông bà, cha mẹ, thăm bạn bè và chơi tết, đồ ăn uống nhiều, thịt gà, mổ 

lợn, làm bánh dày để cúng và cho, biếu khách, nhà nào kinh tế giàu có thì làm nhiều, 

nhà nào khó khăn thì làm ít. Cúng họ thì tập trung mỗi gia đình ít nhất có một người, 

đóng góp gà, rượu, thịt, gạo hoặc tiền do dòng họ quy định; ông trưởng họ chủ trì tổ 

chức sinh hoạt dòng họ, sau là ăn uống, v.v. Những ngày lễ, tết là những ngày bận rộn 

và no say, bao giờ cũng có lịch mời hẹn khách khứa và họ hàng. Người chồng cùng với 

vợ tham gia chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, làm cỗ, các của ngon vật lạ sắm sanh đều 

được mang ra đãi khách và để gia đình ăn uống, thể hiện tình cảm hiếu khách và mong 

mỏi những điều may mắn sẽ đến.  

Tùy theo dạng thức cúng và văn hóa các địa phương, nhiều loại đồ dâng cúng có 

sự khác biệt ít nhiều như cúng tất niên, cúng ngày tết (dùng bún măng, bánh chưng, dưa 

hấu, ngũ quả, thịt nguội); cúng đầy tháng (dùng xôi gấc, bánh hỏi thịt quay), cúng đất 

đai (rượu nếp, gạo, cơm trắng, muối, thịt luộc); cúng cô hồn (mía, bánh kẹo, trái 

cây, cháo trắng), cúng sao (các loại chè); cúng tổ tiên (trong ngày giỗ chạp, ngày tết cổ 

truyền) thường dùng xôi đậu xanh, xôi gấc, bánh chưng, thịt đông, gà luộc nguyên con 

hoặc chân giò; cúng tết 3/3 dùng bánh trôi, bánh chay; cúng người mới mất chỉ dùng 

cơm, hoặc xôi trắng và một quả trứng luộc; cỗ tết cổ truyền rất cầu kỳ, mâm cỗ cơ bản 

thường gồm 5 bát: Bóng, miến, măng, mọc, chim hoặc gà tần và 5 đĩa: Giò, 

chả, gà hoặc vịt luộc, nộm, xào. Ngày nay, mâm cỗ tết truyền thống đã có nhiều thay 

đổi về thực đơn theo xu hướng tinh giản, chú trọng "chơi" hơn "ăn". 

Ẩm thực trong lễ cúng chữa bệnh 

Trước đây khi trong gia đình có người ốm, đau lâu thì người Kinh cũng mời thầy 

cúng làm lễ cúng cho khỏi bệnh. Theo tập quán, thầy cúng (thày mo) là người trực tiếp 

cúng, mâm cúng có gà, rượu và các món ăn, món canh do gia đình chuẩn bị theo yêu 

cầu của thày cúng. Sau khi cúng, mọi người đều được ăn uống, thày cúng được biếu gà 

luộc, hoặc tiền. Sau khi định cư ở Điện Biên, hòa nhập với các DTTS ở Điện Biên lâu, 

một số gia đình người Kinh cũng cúng bái chữa bệnh, các thức ăn, đồ uống dùng để 

cúng chữa bệnh không thay đổi gì so với tập quán truyền thống, nhưng ngày nay, hiện 

tượng cúng bái chữa bệnh ở người Kinh rất hiếm gặp. 

Ẩm thực chay 

Ăn chay ngày nay đã trở thành một nét văn hóa đẹp trong VHAT của người Việt. 

Xét từ góc độ VHAT, ăn chay không chỉ hàm chứa những giá trị về tâm linh, giá trị dinh 

dưỡng mà còn bao hàm trong đó sự tinh tế khi sử dụng các nguyên liệu trong chế biến 

và nghệ thuật bày biện món ăn. Những bữa cơm chay đã xuất hiện ngày một nhiều trong 

những bữa cơm của gia đình Việt. Tìm đến những bữa ăn chay giờ đây không chỉ là 

thưởng thức những món ăn đặc biệt, những món ăn thanh đạm mà còn là sự trải nghiệm, 

là để lắng nghe những câu chuyện về Phật, về nhân quả của con người. Ăn chay để bảo 

vệ, giữ gìn sức khỏe khi ngày càng có nhiều bệnh tật đeo bám con người, tránh xa những 

thực phẩm độc hại, những loại thịt, cá không đảm bảo cho sức khoẻ. Ăn chay không chỉ 

để cải thiện sức khỏe mà còn hướng con người đến gần với thiên nhiên hơn, giúp tâm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAng_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A5t_ni%C3%AAn
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https://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u_n%E1%BA%BFp
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%E1%BA%A1o
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hồn được nhẹ nhàng và thanh tịnh hơn, v.v. Ở Việt Nam, không biết ăn chay có từ bao 

giờ, có thể từ thời nhà Lý, triều đại cực thịnh của dân tộc và của đạo Phật. Đến nay, rất 

nhiều người dân Việt Nam đặc biệt là các phật tử tại gia vẫn giữ thói quen ngay từ ngày 

đầu năm mới thường ăn chay đi chùa lễ Phật. Vì vậy, ăn chay ngày tết mang đậm ý nghĩa 

tâm linh, là nét văn hóa tết đặc biệt của dân tộc Việt Nam. 

Kho tàng ẩm thực Việt từ Bắc chí Nam có vô vàn món ăn, cách ăn khác nhau song 

có lẽ ẩm thực chay là kiểu thức ẩm thực đặc biệt nhất. Nguyên liệu chế biến món ăn 

chay là các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật như hoa quả, rau xanh, các loại đậu, 

sữa; các loại mầm rau, cà rốt, gạo, các loại hạt, hoa quả khô, vừng mè, v.v. Các loại thực 

phẩm này hoàn toàn có thể cung cấp đủ lượng vitamin, protein, chất béo và các dưỡng 

chất cần thiết cho cơ thể lại nhiều chất xơ nên rất dễ tiêu, do đó nhìn từ góc độ dinh 

dưỡng, ẩm thực chay rất có lợi cho sức khỏe. Theo đông y, một số loại rau củ sử dụng 

trong ẩm thực chay còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt như: Đậu tương và các sản phẩm 

được làm từ đậu tương có chứa rất nhiều chất béo không bão hòa dạng đơn thể, có thể 

phân giải chất béo gây xơ vữa động mạch (hay nói cách khác là giảm lượng cholesterol 

trong máu). Khoai tây còn gọi là “dương vu”, “thổ đậu” chứa thành phần dinh dưỡng 

phong phú với các tinh bột thực vật, protein và các khoáng chất, người thường xuyên sử 

dụng khoai tây có thể điều hòa được dạ dày, có thể dùng bổ trợ để điều trị các chứng 

bệnh như dạ dày yếu, cơ thể suy nhược, tiểu tiện bí, v.v. Củ cải trắng có chứa tinh dầu 

cải và glycosid, có thể phát huy tác dụng với nhiều loại chất xúc tác, hình thành nên 

thành phần chống ung thư có vị cay. Bí xanh tuy hàm lượng dinh dưỡng thấp nhưng có 

tác dụng lợi tiểu cao, hơn nữa lại có thể loại trừ đi được lớp mỡ thừa trong cơ thể. Mầm 

đậu xanh (giá đỗ) có chứa rất nhiều nước, sau khi ăn sẽ ít sinh ra nhiệt lượng lại không 

hình thành lớp mỡ tích tụ dưới da, v.v. 

Nấu món chay là cả một quá trình nghệ thuật, trong đó có sự kết hợp, đan xen giữa 

nghệ thuật ẩm thực và nghệ thuật tạo hình để mang lại những món ăn rực rỡ sắc màu. 

Chỉ từ những nguyên liệu giản đơn, người Kinh đã khéo léo tạo nên những món ăn chay, 

món chay giả mặn y như thật, phong phú và hấp dẫn về màu sắc, hương vị nhưng tuyệt 

nhiên không có mùi cá, thịt. Nếu như những bữa cơm chay gia đình thông thường chỉ 

cần phối hợp một món chay kho, một món rau củ xào hoặc hấp, cùng một món canh 

chay là đủ, thì các món chay đãi tiệc đòi hỏi cao hơn nhiều, từ chất lượng món ăn, cách 

trình bày cho tới cách kết hợp các món ăn, thực phẩm thế nào cho vẹn tròn hương vị, 

màu sắc cũng như sự bổ dưỡng của từng món ăn. Để làm một mâm cỗ chay, người ta 

phải mất gấp đôi thời gian so với nấu cỗ mặn, đầu bếp phải bỏ ra nhiều công phu, tỉ mỉ 

và chu đáo hơn thì mới có mâm cỗ chay hoàn hảo. Chẳng hạn, món gà được làm từ gốc 

sả nhồi tàu hủ non, lăn bột chiên giòn thơm phức; chả lụa làm bằng quả chuối mật nấu 

chín, bóc vỏ, giã nhỏ với gia vị, bột thính, xong trộn đều với bí đao thái hột lựu, gói lá 

chuối đem hấp; thịt gà xé phay là bột mì đã loại bỏ tinh bột, bóp tiêu muối, rau răm; chả 

quế làm từ đậu phụ, trên mặt phết phẩm màu đem hấp; sườn rán là khoai lang, vỏ đậu 

xanh bọc ngoài, chiên vàng; con cá quả da khía trông như thật làm từ quả chuối xanh 
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tẩm gia vị; chả ram chỉ là nấm và miến tàu gói bánh đa nem; quả mít non làm món thịt 

gà bóp tiêu muối, rau răm y như thật, v.v. 

Trước kia, vào dịp tết, người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên, chủ yếu người Kinh 

thường đổ xô về xuôi đi cúng bái, lễ chùa, nhưng vài năm gần đây được sự quan tâm 

của UBND tỉnh Điện Biên cũng như Hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh đã xây dựng được 

hai ngôi chùa lớn là Chùa Linh Sơn và Chùa Linh Quang, đây là những điểm văn hóa 

tâm linh để người dân trên địa bàn đến tìm sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo 

âu của năm cũ và cầu mong những may mắn, hạnh phúc trong năm mới. Chùa Linh 

Quang toạ lạc trên đồi Tông Khao, xã Thanh Nưa; chùa Linh Sơn ở xã Thanh Luông, cả 

hai chùa đều trên địa bàn huyện Điện Biên; ngoài ra còn có chùa cổ Điện Biên (chùa cô 

Lý), ở tổ 16, Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ. Mấy năm gần đây có chùa, nên lượng 

người ăn chay tăng lên và một số cơ sở cung cấp đồ ăn chay đã ra đời trên địa bàn huyện 

Điện Biên và TP. Điện Biên Phủ. Một số đoàn khách du lịch từ các tỉnh khác đến, trong 

đó có tăng ni, phật tử thường đặt món chay để ăn; thực khách người Mông ở Điện Biên 

(theo đạo Tin Lành), có lúc đặt nhà hàng làm vài trăm mâm chay, v.v. 

Một số cơ sở chính cung cấp dịch vụ món ăn chay: Quán chay Yên Ninh (257, tổ 

4, phường Tân Thanh, TP. ĐBP; điện thoại: 0989887513); Quán chay Thường Nhật (tổ 2 

phường Mường Thanh, TP. ĐBP, điện thoại: 0398788855; Bếp chay Tuệ Lâm (xã Thanh 

Luông, huyện Điện Biên, điện thoại: 0904887874); Quán chay Tú Oanh (số nhà, phường 

Tân Thanh, TP. ĐBP, điện thoại: 0965621199).  

4.2.3. Các món ăn, đồ uống, ăn trầu cau 

Các món ăn 

Theo PGS Diệp Đình Hoa, tập quán ăn uống có quan hệ mật thiết với sinh thái 

môi trường, đặc biệt ở nguồn lương thực, thực phẩm. Sự lựa chọn nguồn lương thực, 

thực phẩm của người Việt được biểu hiện ở tập quán khai thác nguồn thức ăn từ tự nhiên 

và từ tập quán canh tác, với ý nghĩa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho từng gia đình và 

cộng đồng43. Người Việt ở các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ và một số tỉnh duyên hải 

Bắc Trung Bộ khi đến định cư ở Điện Biên là có sự thay đổi lớn về môi trường sinh thái, 

tuy họ vẫn mang theo các tập quán khai thác và chế biến nguồn thức ăn từ tự nhiên và 

từ canh tác nhưng đã thay đổi để phù hợp điều kiện sống mới. Thực tế cho thấy VHAT 

của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh – Nghệ - Tĩnh vẫn được duy 

trì trong bối cảnh có sự giao thoa với VHAT của người Thái cận cư. 

Món cơm: Món ăn của người Việt ở Điện Biên được cấu thành từ hai bộ phận 

chính là cơm và thức ăn. Cơm được chế biến từ gạo tẻ gọi là cơm trắng, hoặc có thể độn 

thêm ngô, khoai, sắn, củ từ, khoai sọ, v.v. gọi là cơm độn. Cách chế biến cơm tẻ thực 

chất là đem gạo nấu chín tới khô nước trong nồi, còn cơm nếp nấu từ gạo nếp thì nấu ít 

nước hơn, đun sôi phải chắt bỏ nước ngày thì cơm nếp mới không bị nát, nhão. Bên cạnh 

việc dùng cơm trắng và cơm độn như chất bột chính, người Việt còn ăn thêm màu để 

 
43 Nguồn: Diệp Đình Hoa, Người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000. 
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thay thế cho cơm vào lúc mất mùa hoặc giáp hạt. Màu ở đây là ngô, khoai, được chế 

biến bằng cách luộc, đồ, rang, nướng, v.v. Trong thời gian bao cấp, lương thực khan 

hiếm, những người Việt đi làm Nhà nước được mua gạo theo tiêu chuẩn, không đủ ăn 

nên thường phải sử dụng cơm độn hoặc màu. Món xôi đối với người Thái là món ăn 

thường ngày, nhưng với người Việt lại là món ăn sang, chỉ dùng vào “ngày giỗ, ngày 

tết”. Xôi khác với cơm nếp ở chỗ được chế biến theo cách đồ, tức là đun cách thuỷ, gạo 

chín bằng hơi nước; ngoài xôi trắng còn có xôi gấc, xôi đỗ xanh, xôi đỗ đen, xôi lạc, xôi 

vò, xôi xéo, v.v. mỗi loại xôi có một hương vị riêng. Xôi được đóng thành bánh dùng 

để cúng lễ, gọi là oản.  

Món cháo: Một biến thể của cơm là cháo, đây là món người Việt ưa thích vì ăn 

cho đỡ ngán, hoặc có thể ăn thay cơm cho đỡ đói, nhà túng thiếu thường phải ăn cháo. 

Nếu nấu cháo bằng gạo tẻ gọi là cháo hoa, còn nấu với một nguyên liệu khác nữa thì gọi 

tên cháo cùng với tên nguyên liệu đó, ví dụ nấu với thịt gà gọi là cháo gà, nấu với thịt 

nạc gọi là cháo thịt nạc, nấu với lòng lợn gọi là cháo lòng. Trường hợp không nấu bằng 

gạo tẻ mà nấu bằng ngũ cốc khác, thì có cháo ngô, cháo khoai, cháo kê. Vào dịp hè, 

người Việt thường thích ăn cháo cho mát. Cháo còn được dùng để nâng cao sức khoẻ, 

giúp cho trẻ chóng lớn như cháo dinh dưỡng, hoặc chữa bệnh, như cháo hành để giải 

cảm, cháo tía tô để chống cảm cúm, cháo bột sắn để hạ nhiệt, v.v.  

Món phở, bún: Là các món được chế biến từ nguyên liệu gạo, nhưng trong thời kỳ 

bao cấp bị hạn chế vì quan niệm gây lãng phí lương thực. Từ “Phở” du nhập từ miền 

Nam, nhưng phở ở Hà Nội mới là phở ngon nhất cả nước. Xuất hiện lần đầu từ thời Pháp 

thuộc, phở Hà Nội được biết đến qua dạng “phở gánh”, những người bán phở dạo với 

tiếng rao âm vang những con đường nhỏ đã trở thành một nét đẹp xưa của Hà thành lúc 

đó, hiện nay tuy gánh phở đã không còn nữa, nhưng phở Hà Nội vẫn còn nguyên giá trị 

của nó. Phở Hà Nội là món ăn nổi tiếng của Việt Nam được nhiều người yêu thích, tên 

phở thường được gắn với tên thịt con vật ví dụ phở bò, phở gà, phở sốt vang, v.v. hoặc 

gắn với tên địa danh như phở Hà Nội, phở Nam Định, hoặc gắn với tên chủ nhà hàng 

như phở Thìn, phở Cồ, v.v. Phở Hà Nội nổi bật nhờ phần nước dùng ngọt thanh, trong 

vắt, lại đậm đà nhờ được ninh từ xương của trâu hoặc bò, sợi phở dai, thêm ít hành lá, 

giấm ớt, rau xanh, v.v. Phở làm nên tên tuổi cho nền ẩm thực Việt Nam, chỉ trong một 

cái bát mà hội tụ cái ngọt của thịt gà hoặc bò; vị cay dìu dịu của gừng, hạt tiêu, vị cay 

xuýt xoa của ớt; vị chua của chanh, vị thơm chát hăng hắc của các loại rau thơm và hòa 

hợp tất cả lại là vị ngọt lịm của nước dùng hầm từ xương. Phở bò Nam Định nhìn bề 

ngoài có thể khó phân biệt với phở bò Hà Nội, nhưng phở bò Nam Định có nước dùng 

đậm hơn hẳn nhờ được nêm từ nước mắm biển, còn nước dùng của phở Hà Nội trong 

hơn, vị cũng thanh và ít béo hơn; sợi phở của phở Hà Nội mỏng và mềm nhưng khi trần 

qua nước sôi thì vẫn dai chứ không bị nát, còn bánh phở của Nam Định to bản hơn, độ 

dày vừa phải, được tráng và cắt thủ công nên sợi to hơn nhiều so với sợi phở Hà Nội 

được thái bằng máy. Bún cũng có nhiều loại trên địa bàn Điện Biên và có thể chia thành 

2 nhóm theo cách ăn: Bún nước (bún cho chung với nước dùng, như bún riêu, bún mọc, 

bún thập cẩm, bún bò, bún gà, bún cá, bún lòng, v.v.) và bún khô (bún để riêng, lúc ăn 

https://www.bachhoaxanh.com/pho
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mới chấm với nước chấm, như bún chả nướng, bún thịt nướng, v.v.). Các món thường 

ăn trong bữa sáng, ngoài xôi, phở, bún, người Kinh còn ăn các loại bánh chế biến từ bột 

gạo, hoặc bột mỳ, bột dong riềng, bột sắn, v.v. như: Bánh cuốn, bánh dày, bánh chưng, 

bánh bao, bánh rán, bánh mỳ, v.v. mỗi loại bánh lại có nhiều biến thể, ví dụ bánh mỳ có 

bánh mỳ pa tê, bánh mỳ trứng, bánh mỳ thịt nướng, v.v.  

Món phở bò tái: Nguyên liệu là xương bò đem rửa thật sạch, ngâm xương trong 

nước khoảng 30 phút, pha thêm một ít muối hột hòa với chanh để giảm mùi hôi, tiếp 

theo là chần xương qua nước sôi, sau đó rửa thật sạch lại một lần nữa. Cho xương vào 

nồi, thêm nước, muối, hành tây đã nướng, đem hầm khoảng 30 phút, cho tiếp nước, đinh 

hương, thảo quả, quế chi và hoa hồi vào nồi. Đun nhỏ lửa và không đậy nắp nồi, thường 

xuyên vớt bọt để nước dùng trong và thơm ngon hơn, sau 30 phút hầm thì vớt hết xương 

bò và những gia vị thơm ra, nêm thêm muối hột, đường phèn, bột ngọt và khuấy đều để 

gia vị hòa tan là xong phần nước dùng. Thịt bò rửa thật sạch, cắt phi lê thành lát mỏng, 

vừa ăn, xếp lên trên bánh phở, rắc hành, chế nước dùng vào là đã tạo ra tô phở thơm 

lừng các vị thảo mộc, nước dùng ngọt thanh, có vị bò thơm ngọt nhiều dưỡng chất, bánh 

phở dai dai cùng hoà quyện với hương thơm của các loai rau thơm và giá đỗ ăn kèm. Bí 

quyết nấu phở ngon chủ yếu ở nồi nước dùng ngon, nên cần lưu ý hầm phần sườn, đuôi 

hoặc xương ống của bò; cho một khúc mía vào nồi nước dùng để tạo vị ngọt tự nhiên, 

không bị gắt; không lọc quá kỹ phần thịt và gân bám xung quanh phần xương, vì sẽ làm 

mất đi vị ngọt tự nhiên; khử mùi hôi của xương ống thật kỹ để nước dùng không bị ám 

mùi; nêm đủ các gia vị như quế, hồi, thảo quả, v.v. 

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, hiện nay có nhiều quán phở, bún với nhiều thương 

hiệu khác nhau như phở Hà Nội, phở Nam Định, bún bò Huế, phở bát đá, bún cả Hải 

Phòng, bún cá Thái Bình, v.v. được người Kinh du nhập từ miền xuôi lên. Có nhiều loại 

phở và bún được chế biến từ thịt bò, thịt gà, thịt lợn, cá, lại có cả phở chế biến từ thịt 

ngựa gọi là phở ngựa. Trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ có quán phở Vược khá nổi tiếng, 

địa chỉ ở số 660, Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 1, phường Tân Thanh, ngay trung tâm và 

trên trục đường chính của thành phố. Quán có bán bún, phở các loại bò, mọc, gà, tim 

cật, v.v. Bát phở khá đầy đặn và bắt mắt, phần thịt xào mềm tan không hề dai, do đã 

được xào lăn qua nên miếng thịt đậm đà không bị nhạt nhẽo như thịt tái, mỗi bát có thêm 

chút giá ăn khá ngọt và đỡ ngấy, rau sống ăn kèm sạch sẽ. Bánh phở dai, mềm nhưng bị 

cắt khá to bản, dày và bị dính với nhau nhiều, nên khi gắp các sợi không được tơi, mà 

dính thành một miếng khá lớn. 

Các món ăn của người Kinh ở quê cũ và khi đến định cư ở Điện Biên vẫn được 

bào tồn và duy trì cách chế biến, đều từ nguồn nguyên liệu động vật và thực vật. Thức 

ăn cũng gồm hai nhóm theo cách chế biến, đó là chế biến ăn trong ngày và chế biến để 

tích trừ, ăn dần. Đối với loại thức ăn tích trữ để ăn trong nhiều ngày, có nhiều cách chế 

biến như: Muối (muối vừng, muối lạc, muối nướng dành cho sản phụ), phơi khô (tôm, 

cua, cá phơi khô; măng, dọc mùng, rau cải, củ cải phơi khô), làm mắm (mắm cá, mắm 

https://www.foody.vn/dien-bien/khu-vuc-tp-dien-bien-phu
https://www.foody.vn/dien-bien/pho-vuoc/nearBy
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cua, mắm tôm, mắm cáy), làm mốc (tương), ủ chua (dưa, cà muối xổi, muối chua), trong 

thời kỳ khó khăn thực phẩm, còn có cách rán mỡ và tích trữ thịt trong mỡ, v.v.  

Các món muối: Người ta rang muối lên cho nổ hết, nếu muốn làm muối vừng thì 

cho vừng vào cùng rang tiếp, nếu làm muối lạc thì rang lạc riêng cho chín giòn, bỏ vỏ 

lụa chỉ lấy nhân lạc, sau cùng đem giã trong cối đến khi vừng, lạc vỡ nhỏ thì thôi. Muối 

vừng, hoặc muối lạc cho vào lọ, đậy kín, ăn dần, có thể tới hàng tháng, nhưng để lâu sẽ 

mất ngon vì bị khét. Các gia đình người Kinh, hầu như nhà nào cũng có sẵn lọ muối 

vừng, hay muối lạc để ăn cơm, chấm xôi, chấm với củ quả luộc. 

Các món mắm: Đây là món ăn rất phổ biến với người Kinh ở Điện Biên, nhưng 

chủ yếu là mắm tôm, mắm cua, mắm cá; mắm tôm thường đi mua ngoài chợ, mắm cua, 

mắm cá có thể tự làm. Cách chế biến chung của các loại mắm là dùng muối ướp với 

nguyên liệu, rồi ủ trong một thời gian cho nguyên liệu chín.  

Món mắm cua: Chọn những con cua chắc, to vừa phải, rửa sạch rồi cho vào ngâm 

trong hũ nước muối mặn, rồi đem phơi ngoài nắng để sử dụng nhiệt độ tự nhiên thúc 

đẩy quá trình lên men. Khoảng 2-3 tuần có thể lấy cua ra để ăn trực tiếp hoặc giã nhỏ, 

lọc lấy nước, đem nấu lên cùng với nước ngâm để làm đồ chấm rau, hoặc nấu canh rau. 

Mắm tôm, mắm cá đòi hỏi thời gian ngâm nước muối trong hũ lâu hơn, có thể tới 2-3 

tháng mới đem ra sử dụng. Trước đây, khi nước mắm khan hiếm không mua được, người 

Kinh thường chủ động chế biến các món mắm để ăn và chấm các thực phẩm khác. 

Tương là món chấm hoặc nấu thức ăn rất phổ biến của người nông dân đồng bằng 

Bắc Bộ. Xưa kia, hầu như gia đình nào cũng làm hũ tương để ăn dần quanh năm. Để 

làm món tương, cần có muối, đậu tương và mốc; mốc tương thường được bán ở các chợ. 

Cũng giống như làm mắm, làm tương cũng cần làm vào mùa hè để dùng nhiệt của tự 

nhiên. Để làm tương, đầu tiên người ta xay vỡ hạt đậu tương, rang vàng lên, rồi cho vào 

hũ ngâm với nước muối. Đem hũ tương ra phơi nắng ngoài sân liên tục trong vài tuần, 

tương sẽ ngấu, dậy mùi thơm là có thể đem sử dụng. Tuy nhiên, để làm được tương ngon 

cũng không dễ vì còn phụ thuộc vào kỹ thuật của người làm mà người Kinh thường gọi 

là “có tay làm”, phụ thuộc mốc, tỷ lệ muối và nước, ánh nắng mặt trời, v.v. Tương Bần 

(Mỹ Văn, Hải Dương) là loại tương ngon nổi tiếng cả nước từ xưa đến nay. Tương đem 

chấm rau muống rất hợp, ngoài ra còn dùng kho cá, v.v. ăn rất ngon. 

Các món ăn của người Kinh ở Điện Biên cũng đa dạng, phong phú như truyền 

thống vốn có ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh – Nghệ - Tĩnh, được chế biến bằng nhiều 

cách thành nhiều món để ăn trong ngày. Các cách chế biến cơ bản gồm: Nướng, luộc, 

nấu canh, xào, xáo, hầm, tần, om, rán, rang, kho, tái, gỏi, tiết, lòng, giò, chả, nem, ninh, 

bóng, mọc, cuốn, đậu, giả cầy, rau sống. Đến sinh sống ở Điện Biên, người Kinh vẫn 

còn duy trì được những cách chế biến này. 

Các món nướng: Đây là món ăn cổ xưa nhất của các dân tộc, trong đó có dân tộc 

Kinh. Nướng là làm chín thức ăn bằng hơi nóng của than, có thể nướng trên bề mặt than, 

hoặc vùi trong than, tuỳ theo loại thức ăn. Thông thường các loại củ khi nướng phải vùi 
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trong than hồng, còn thịt động vật, cá, tôm thì nướng trên mặt than, nếu nướng thịt động 

vật theo kiểu vùi thì phải bọc một lớp vỏ bên ngoài như lá, đất sét, v.v. Hầu như các loại 

thị, cá, tôm, củ, quả đều có thể đem nướng. Khi nướng thịt, cá người ta thường ướp, tẩm 

thêm gia vị hoặc chất phụ gia thì thức ăn mới thơm ngon, chẳng hạn cá nướng ướp với 

muôi, giềng, mẻ, nghệ; thịt chó nướng ướp với riềng, mẻ, mắm tôm; thịt lợn nướng ướp 

với hạt tiêu, hành, v.v. Món nướng có thể sử dụng trong bữa ăn ngày thường, nhưng 

cũng có thể dùng tiếp đãi khách.  

Món thịt ba chỉ nướng riềng mẻ: Thịt ba chỉ rửa sạch, thái thành những miếng vừa 

ăn; riềng, nghệ, hành rửa sạch, thái miếng mỏng cho vào cối giã nhỏ; mẻ xay thật nhỏ 

rồi cho nửa bát con nước vào lọc hết phần xác chỉ lấy phần nước mẻ; đem thịt ướp với 

hành, riềng xay nhỏ rồi đến bột nghệ, để trong vài phút rồi thêm mắm tôm, đường, nước 

mẻ vào, trộn đều tất cả với nhau, để trong 30 phút cho thịt ngấm gia vị; xếp những miếng 

thịt đã được tẩm ướp lên vỉ nướng, đặt lên bếp than hoa, trở mặt đều liên tục để thịt chín 

đều mà không bị cháy; khi thịt ba chỉ chín vàng đều các mặt thì cho thịt ra đĩa; pha nước 

chấm thịt gồm mắm tôm, đường, riềng, chanh, ớt (pha theo khẩu vị), hoặc chấm với 

tương ớt, món này có thể ăn cùng bún hoặc cơm nóng đều rất ngon, vì mỗi miếng thịt 

nướng thơm lừng, hòa quyện với mùi riềng, mẻ, mắm tôm, đậm đà hương vị.  

Các món luộc: Đây là món ăn truyền thống của người Việt, được sử dụng với hầu 

hết các loại nguyên liệu như thịt động vật, cá, tôm, rau, củ, quả, v.v. Món luộc chế biến 

đơn giản, nên trong bữa ăn ngày thường của mọi gia đình đều có món luộc, chí ít là rau, 

củ, quả, ăn món luộc người ta cảm thấy mát ruột, hợp với thời tiết mùa hè. Tuy vậy, 

món luộc cũng có mặt trong các bữa cơm tiếp khách như gà luộc, cá luộc, v.v. Lúc này 

luộc phải có kỹ thuật, chẳng hạn luộc gà thì phải để nhỏ lửa cho sôi lăn tăn để thịt gà 

chín đều, da gà không bị nứt, luộc sôi một lúc phải tắt bếp để gà trong nồi luộc một lúc 

rồi mới vớt ra. Nhiều người thích ăn món luộc chín tới, thậm chí còn lòng đào như thịt 

lợn luộc, trứng luộc, không thích ăn chín nhừ, nhất là rau, củ. Đối với một số thực phẩm, 

khi luộc phải bỏ thêm gia vị, như luộc gà, vịt thì bỏ thêm củ gừng và củ hành, luộc cá 

cho thêm hành, luộc ốc cho lá chanh, lá bưởi, luộc rau cải cho thêm gừng, v.v. thì món 

ăn mới thơm ngon, át mùi hôi, mùi tanh của nguyên liệu. 

Các món canh: Đây là món ăn phổ biến trong mọi bữa cơm của người Việt, kể cả 

bữa ăn ngày thường và bữa ăn tiếp khách, cỗ bàn. Nguyên liệu để nấu canh thường là 

thực vật (rau, củ, quả, măng) và có thể là thịt, cá, tôm, trứng, v.v.; theo nguyên liệu có 

hai loại canh là canh chỉ có một loại thực vật và canh có cả thực vật và động vật, v.v. 

Đặc điểm của canh là phải có muối và nhiều nước, khi ăn phải múc cả cải lẫn nước ra 

bát. Tuỳ theo tên nguyên liệu mà người ta đặt tên cho món canh, vì dụ nấu canh với 

trứng gọi là canh trứng, nấu với thịt gọi là canh thịt, nấu với rau cải gọi là canh rau cải, 

v.v. Tuỳ theo nguyên liệu mà có cách nấu, hoặc kỹ thuật nấu khác nhau, chẳng hạn rau 

cần thì phải nấu tái, còn rau cải thì phải nấu nhừ; có loại canh phải cho thêm gia vị, rau 

thơm, ví dụ nêm hành lá, rau mùi vào canh trứng; thêm gừng củ vào canh rau cải, v.v.; 

có loại canh lại không cần cho rau thơm. 
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Các món xào: Đây là cách làm chín thức ăn bằng mỡ và các gia vị như mắm, muối, 

hành, tỏi. Đặc điểm của món xào là phải dùng mỡ, không cho nước, hoặc cho rất ít nước 

để thức ăn không bị cháy, cũng không cho mặn và chỉ nấu cho thức ăn chín tới. Món 

xào thường dùng cho các loại thịt như thịt lợn, thịt bò, thịt trâu, còn rất hiếm khi xào thịt 

vịt, thịt ngan, ngỗng. Đối với rau, người ta có thể xào nhiều loại, trừ những rau có chất 

nhớt như rau mùng tơi, rau đay, rau dại.  

Món sườn xào chua ngọt: Sườn lợn đem ngâm với nước muối pha loãng hoặc chần 

sơ với nước sôi khoảng 5 phút, sau đó xả sạch nước, để ráo. Chặt sườn thành các miếng 

vừa ăn khoảng 2 lóng tay, sau đó ướp với hạt nêm, muối, tiêu, hành tím rồi trộn đều. 

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn, đun nóng, cho sườn đã ướp vào, chiên vàng sơ các mặt 

rồi chắt bỏ gần hết dầu ăn trong chảo, cho nước mắm, chất chua, ngọt, cà chua vào xào 

đều trong 10 phút ở lửa nhỏ đến khi nước sốt sền sệt thì cho hành tây vào xào thêm 5-7 

phút, nêm nếm cho phù hợp khẩu vị, rồi tắt bếp.  

Các món xáo: Đây là cách chế biến thường áp dụng đối với các loại thịt, xương 

động vật như gia súc và các loài chim, thú hoang dã nhỏ. Món xáo khác với xào là phải 

cho xâm xấp nước, đun cho vừa thịt, xương chín tới, lúc đó thành phẩm có dạng sền sệt. 

Thông thường trước khi xáo, người ta ướp thịt, xương bằng các gia vị phù hợp để món 

ăn có hương vị thơm ngon. Trong thực tế, người Kinh có các món xáo ngon như: Xương 

chó xáo măng, vịt xáo măng, ếch đồng xáo chuối xanh, gà xáo gừng sả, v.v.  

Món vịt xáo măng: Chọn vịt đực có thớ thịt dày, rửa sạch với nước muối, sau đó 

chặt thịt vịt thành những miếng vừa ăn, ướp thịt vịt với nước mắm, mì chính cùng hạt 

tiêu khoảng 15-20 phút cho ngấm gia vị. Măng tươi chọn loại không quá non hay quá 

già, vỏ mỏng, giòn, không có mùi hôi, ngâm với nước chừng 15 phút rồi luộc sơ qua 

cho bớt mùi, xé măng thành những sợi nhỏ rồi rửa sạch lại bằng nước, để ráo. Bắc chảo 

lên bếp, cho dầu ăn, đun tới khi nóng già thì cho vịt vào rán vàng đều. Phi hành, tỏi cho 

thơm rồi cho thịt vịt vào xào qua chừng 1-2 phút, đổ nửa lít nước vào nồi và đun sôi tới 

khi thịt vịt chín mềm, cho toàn bộ măng vào nồi vịt và đun 10-15 phút nữa, nêm nếm 

gia vị cho vừa ăn, rắc thêm hành lá, mùi tàu vào rồi tắt bếp. Vịt xáo măng thường được 

ăn kèm với bún và rau sống. 

Các món giả cầy: là món ăn chế biến giống như xáo chó, nguyên liệu là thịt lợn, 

thịt gia cầm đem đốt cháy xém, ướp với các gia vị giềng, mẻ, mắm tôm rồi đem xáo. 

Người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ thường làm món giả cầy từ chân giò lợn, ngoài ra còn 

có các món: Vịt giả cầy, ngan giả cầy, ngỗng giả cầy, gà giả cầy, v.v. Cách làm món 

chân giò lợn giả cầy: Chân giò rửa sạch, chặt khúc vừa ăn (dày khoảng 1/2 gang tay), 

nướng sơ bên ngoài trên lửa rồi rửa sạch lại, đem ướp gia vị gồm riềng xay nhuyễn, 

mắm tôm, nước cơm mẻ, bột nghệ, trộn thật đều cho chân giò thấm gia vị, thời gian ướp 

khoảng một giờ hoặc để ngon hơn thì ướp qua đêm và để trong tủ lạnh. Bắc chảo lên bếp, 

cho dầu ăn và giò heo vào chiên sơ cho săn lại với lửa vừa, sau đó cho một bát nước dừa 

tươi vào chảo và đun sôi với lửa vừa trong 7-10 phút đến khi nước dừa hơi cạn thì thêm 

một bát (chén ăn cơm) nước lọc và tiếp tục đun cho giò mềm trên lửa vừa, nêm gia vị 

https://www.dienmayxanh.com/chao-chong-dinh
https://www.dienmayxanh.com/bep-ga
https://www.dienmayxanh.com/tu-lanh
https://www.dienmayxanh.com/chao-chong-dinh
https://www.dienmayxanh.com/bep-tu


204 

 

cho vừa khẩu vị. Khi món ăn sôi mạnh thêm lần nữa thì rắc mùi tàu thái nhỏ lên trên và 

tắt bếp. Món chân giò lợn giả cầy sau khi hoàn tất sẽ có màu vàng của nghệ rất đẹp mắt, 

ăn có độ mềm vừa phải và hương vị cực kì thơm ngon, hấp dẫn, nên ăn khi còn nóng để 

giữ được trọn vẹn hương vị và ăn kèm cùng bún tươi và rau sống. 

Các món om: Món om chế biến gần giống món xáo, cũng cho nước xâm xấp và 

đun kỹ, nhưng món này thường áp dụng đối với các nguyên liệu là thuỷ sản như cá, ốc, 

ếch, lươn, v.v. tuy ngoại lệ cũng có món om không phải thuỷ sản. Trước khi cho vào 

om, nguyên liệu thường được tẩm ướp với các gia vị như gừng, nghệ, ớt, muối, v.v. đối 

với thuỷ sản. Trong thực tế, người Kinh thường làm món lươn om chuối, cá chép om 

dưa, ốc om chuối đậu, vịt om sấu, v.v.  

Món vịt om sấu: Thịt vịt được chà xát bằng muối và vài lát chanh để khử mùi hôi, 

rửa sạch lại với nước nhiều lần, để ráo, rồi chặt thành miếng vừa ăn, cho vào một cái nồi 

lớn, ướp trong 30 phút với nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, hạt tiêu, tỏi băm, hành tím 

băm, gừng băm, mùi tàu, rau ngổ, hành lá, sả cắt nhỏ, rồi trộn đều tay cho thịt vịt ngấm 

gia vị. Bắc nồi lên bếp, cho dầu ăn vào nồi đun nóng rồi cho hành tím, tỏi, sả, gừng, 

hành lá vào phi vàng thơm, sau đó cho thịt vịt vào xào đều tay đến khi miếng thịt săn lại 

thì cho nước lọc vào sao cho vừa đủ ngập hết bề mặt thịt. Cho quả sấu vào và nấu sôi 

trên lửa to, khi nước trong nồi sôi lên, thì đun nhỏ lửa và tiến hành om đến khi thịt vịt 

chín mềm thì nêm nếm lại cho vừa ăn và tắt bếp. Múc vịt om sấu ra tô, rắc rau ngổ và 

mùi tàu lên trên là hoàn thành món ăn.  

Các món hầm: mục đích hầm là làm mềm thức ăn, bằng cách đun thức ăn trong 

nước với thời gian dài. Nguyên liệu cho món hầm thường là thịt hoặc xương của lợn, 

trâu, bò, chó, v.v. cùng với đó là các chất phụ gia hầm cùng như một số loại củ, hạt, vì 

dụ chân giò lợn hầm đu đủ, xương lợn hầm khoai tây, hoặc đỗ trắng, v.v. Tuy vậy, món 

gà, chim câu hầm thì không giống cách làm này vì hầm gà, chim câu là hầm theo kiểu 

cách thuỷ, thịt chín bằng hơi nước.  

Món gà hầm ngải cứu: Gà đem chà xát với muối để khử bớt mùi hôi, rửa sạch rồi 

để ráo nước; lấy mật ong, muối, hạt nêm, dầu ăn trộn đều với nhau, quét đều lên gà từ 

ngoài vào trong và ướp trong 30 phút; cho một lớp lá ngải cứu dưới đáy nồi, cho một ít 

ngải cứu vào bụng gà, đặt gà vào nồi, phủ lớp ngải cứu lên trên, rồi cho một lon bia vào 

hầm cùng gà; đun lửa lớn, khi nước sôi thì hạ lửa nhỏ, hầm gà trong 40 phút, khi được 

20 phút thì lật ngược gà xuống cho thấm gia vị, hầm tiếp 20 phút tới khi gà chín mềm 

ngon thì đã có được món gà hầm ngải cứu cực thơm ngon, hấp dẫn; khi ăn, sẽ cảm nhận 

được thịt gà mềm ngọt, thấm vị, ngải cứu thơm lừng; thịt gà có thể chấm cùng với muối 

tiêu chanh sẽ thêm phần ngon. 

Các món tần: Nếu món hầm là nấu thức ăn trực tiếp trong nước, thì tần là nấu cách 

thuỷ. Món gà tần khác với món gà hầm ở chỗ trong bụng con gà được nhồi thêm thịt 

băm, nấm, mộc nhĩ, gia vị, rau thơm, hoặc thuốc bắc. Món gà ác tần thuốc bắc là món 

ăn có gía trị dinh dưỡng cao.  

https://www.dienmayxanh.com/vao-bep/cach-lam-bun-tuoi-tai-nha-don-gian-khong-can-dung-may-02051
https://www.dienmayxanh.com/noi-tu-26-32-cm
https://www.dienmayxanh.com/noi-tu-26-32-cm
https://www.dienmayxanh.com/bep-tu
https://www.dienmayxanh.com/chen-bat-to-canh
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Món gà ác tần ngải cứu: Cắt tiết gà, làm sạch lông, xát muối, rửa sạch lại bằng 

nước trước khi xoa đều vào thân và bụng gà các gia vị gồm muối, hạt nêm, hạt tiêu, 

gừng đập dập, ướp gà trong 30 phút cho ngấm gia vị, nhồi một ít lá ngải cứu vào bụng 

gà, dùng tăm xiên kẹp bụng lại cho ngải cứu khỏi rơi ra ngoài; xếp một một nửa phần lá 

ngải cứu xuống đáy nồi, xếp gà lên trên, đặt túi lọc trà có chứa thân ngải cứu lên phía 

trên rồi đổ nước ngập gà (dùng nước hầm xương thì món ăn thơm ngon hơn), đun khoảng 

20-30 phút với lửa vừa hoặc nhỏ, sau đó tắt bếp, ngâm gà trong 30 phút nữa; cuối cùng, 

cho một thìa rượu trắng vào đảo đều để làm dậy mùi thơm của món gà tần ngải cứu.  

Các món ninh: Ninh là làm cho thực phẩm chín nhừ, giống như hầm nhừ, nguyên 

liệu có thể là thịt lợn, thịt gà, vịt, v.v.  

Món chân giò ninh măng: Chân giò lợn cho vào chần sơ khoảng 2 phút trong nước 

sôi có pha muối, dấm, vớt ra, để ráo nước, cho vào ướp trong 15 phút với nước mắm, 

tiêu xay, trộn đều để giò heo thấm đều gia vị. Măng tươi đem luộc qua nước nhiều lần 

để loại bỏ chất độc, đến khi nước luộc măng không còn màu vàng nữa thì vớt ra, tước 

măng thành những sợi nhỏ theo chiều dọc. Bắc nồi lên bếp, cho vào một ít dầu ăn đun 

nóng, cho hành tím băm vào và đảo đều đến khi hành tím chuyển sang màu vàng nâu và 

tỏa hương thơm thì cho măng vào, nêm thêm muối, đảo đều để măng thấm gia vị trong 

5 phút. Sau đó, lần lượt xếp chân giò lên bề mặt măng, đổ nước ngập xâm xấp và hầm 

với lửa vừa trong một giờ, đến khi giò lợn đã chín và mềm, nêm nếm cho vừa khẩu vị 

và tắt bếp. Món chân giò ninh măng tươi đạt tiêu chuẩn là chân giò mềm, béo, phần gân 

nhai sần sật đầy hấp dẫn, kết hợp với măng tươi có mùi thơm đặc trưng. 

Các món rán: Đây là cách dùng nhiều mỡ đun nóng trong chảo rồi cho nguyên 

liệu vào để làm chín bằng dầu mỡ. Rán thường áp dụng với các nguyện liệu là thịt động 

vật và thuỷ sản, ít khi rán các nguyên liệu thực vật. Trước khi cho nguyên liệu vào rán, 

tuỳ theo loại nguyên liệu mà người ta tẩm ướp với gia vị, nhưng không cho muối. Sau 

khi rán, sản phẩm phải có màu vàng sậm, thậm chí cháy cạnh thì mới chín và ngon. Món 

rán khi ăn thường phải dùng đồ chấm dạng lỏng như nước mắm, tương, v.v.  

Món thịt lợn rán ngũ vị hương: Thịt lợn nạc thăn hoặc nạc vai, đem thái thành 

miếng dày khoảng 1cm, rửa sạch, để ráo nước; hành khô và tỏi băm nhỏ hoặc cho vào 

cối giã nát để tăng hương vị và tránh bị cháy khi rán; pha sốt ướp thịt gồm dầu hào, nước 

mắm, đường hoặc mật ong, bột ngũ vị hương hoặc bột cà ri, tiêu xay, hành tỏi băm và 

ướp thịt trong 20-30 phút, lấy thit ra khỏi sốt và dùng giấy thấm bớt sốt bên ngoài miếng 

thịt, rắc thêm tiêu ngoài miếng thịt để tăng mùi tiêu; cho dầu vào chảo đun nóng già, rồi 

cho thịt vào rán 4-5 phút mặt đầu tiên, lật thịt và rán thêm 3 phút nữa; gắp thịt ra đĩa, để 

thịt 2-3 phút cho nguội rồi thái miếng mỏng để ăn. 

Các món rang: Đây là món ăn bình dân, chỉ dùng trong ăn uống thường ngày. Có 

hai loại rang: Rang các nguyên liệu là động vật hoặc thuỷ sản như thịt lợn, thịt gà, tôm, 

cua, món rang này làm chín thức ăn nhưng khô hoặc còn rất ít nước và thường mặn, nên 

dùng để ăn với cơm; còn rang áp dụng với thực vật như rang ngô, rang lạc, rang gạo, 
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v.v. thì sản phẩm phải khô vì có thể rang trong chảo nóng hoặc chảo cát nóng, hạt phải 

giòn hoặc thành bỏng, như bỏng ngô, bỏng gạo.  

Món thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Thịt đem ngâm với nước muối loãng trong 5 phút, 

rửa sạch, thái không quá dày hoặc quá mỏng, cho thịt ướp với đường, hành tím băm, 

trộn đều cho thịt thấm gia vị. Làm nước màu bằng cách đun dầu nóng với đường đến 

khi đường tan hết và ngã màu cánh gián thì cho nước lọc vào, khuấy đều lên. Bắc chảo 

lên bếp, cho một ít dầu vào và rang thịt đến khi thịt vàng thì cho hành lá và hành tím 

băm vào rang chung, sau 3 phút cho nước mắm, đường, bột ngọt, hạt nêm và hạt tiêu 

trộn đều lên; sau 5 phút, cho hành lá và ớt cắt lát vào chảo, tăng lửa vừa và đảo đều, 

rang thịt cho đến khi thịt vàng đều, nước thịt sánh lại thì nêm nếm gia vị cho vừa ăn; 

bày thịt lên đĩa, rắc hạt tiêu xay và hành lá cắt khúc lên trên. Món thịt rang thơm ngon, 

nước thịt sánh đặc, ăn kèm với rau luộc, cà muối trong bữa cơm thì cực kì ngon miệng. 

Các món kho: Món kho gần giống với món rang ở chỗ sản phẩm đều phải khô và 

mặn. Người Kinh thường hay chế biến món cá kho và món thịt kho tàu. Món cá kho sử 

dụng nhiều loại gia vị, tuỳ theo tên gia vị mà có tên món cá kho, ví dụ cá kho nghệ, cá 

kho tương, cá kho riềng, cá thu kho dưa cải, v.v.  

Món cá kho nghệ: Làm sạch cá, ướp cá với nghệ gĩa nhuyễn, nước mắm, đường, 

bột nêm, hành băm, ớt băm, để khoảng 15 phút cho ngấm; bỏ cá vào nồi, cho nước dừa 

tươi và dầu ăn vào, đun nhỏ lửa đến khi nước kho sánh lại; gắp cá ra đĩa, xếp vài lát 

nghệ lên trên.  

Món cá chép kho tương: Cá chép để nguyên vẩy, mổ, rửa sạch, để ráo, cắt khoanh, 

chiên sơ; cho hành tím vào xào thơm với mỡ, cho tiếp tương Bần và một chén nước đun 

sôi nhẹ; nêm muối, mỳ chính rồi cho tiếp cá đã chiên vào, kho lửa liu riu 15-20 phút đến 

khi nước kho sanh sánh, cho khế chua vào 5 phút thì tắt bếp, rắc tiêu vào cá cho thơm 

và trang trí với vài khoanh ớt đỏ.  

Món cá thu kho dưa cải: Cá thu rửa sạch, để ráo nước, chiên sơ cho vàng 2 mặt, 

vớt ra để ráo dầu; dưa cải chua xả qua nước lạnh nhiều lần, vắt ráo nước, cắt miếng vừa 

ăn; cà chua rửa sạch, xắt múi cau; rau cần tàu, thì là cắt khúc vừa ăn; đun nóng nồi, cho 

dầu ăn vào đun sôi, cho tỏi băm vào phi thơm rồi cho dưa cải chua vào xào; cho các 

khúc cá đã chiên vào nồi dưa cải chua, đổ nước dừa xiêm vào, đun sôi; cho ít nước màu, 

nước mắm, đường, hạt nêm vào nồi, nêm vừa ăn, kho riu riu cho cá và dưa cải chua 

thấm gia vị; cuối cùng cho cà chua, cần tàu và thì là vào nồi, đảo đều là xong. 

Các món tái: Đây là cách chế biến để thực phẩm vừa chín tới, thậm chí nửa sống 

nửa chín, thường áp dụng với các loại thịt lợn, trâu, bò, dê. Để làm tái thịt, người ta 

thường nhúng thịt vào nước sôi đến gần chín thì vớt ra, hoặc lấy thịt mông con vật sau 

khi thui vẫn còn nóng để làm tái. Thịt động vật làm tái khi ăn thường chấm tương gừng, 

thịt dê tái trộn với nước chanh để tạo món thịt dê tái chanh, món này được nhiều người 

yêu thích nhờ vị ngọt của thịt dê hòa quyện với vị chua thanh nhẹ của chanh cùng hương 

thơm từ các loại rau và gia vị như sả, gừng, v.v.  

https://www.dienmayxanh.com/chen-bat-dia-gia-vi
https://www.dienmayxanh.com/vao-bep/cach-muoi-ca-phao-ngon-gion-dung-dieu-cho-ngay-tet-540
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Món dê tái chanh: Thịt dê rửa sạch, để nguyên tảng cho ráo nước; cho sả, gừng 

đập dập vào nồi cùng thịt dê, đổ nước xâm xấp, đun sôi, luộc để khử mùi hôi, đun sôi 

khoảng 10-15 phút, vớt thịt ra để ráo rồi thái thành những miếng mỏng vừa ăn; cho thịt 

dê vào một cái âu lớn, đổ nước cốt chanh vào và trộn thật đều, tiếp tục cho các gia vị 

gồm đường, hạt nêm, bột ngọt, muối, mùi tàu cắt nhỏ, gừng cắt sợi vào, trộn đều tất cả, 

sau đó nêm nếm lại cho vừa khẩu vị. Nước chấm món dê tái chanh chế biến bằng cách 

trộn đều hỗn hợp gồm gừng cắt chỉ, ớt cắt, đường, tương Bần. Bày dê tái chanh lên đĩa, 

rắc vừng rang, ớt cắt, rau trang trí lên và ăn kèm chuối xanh cắt mỏng, cuốn với bánh 

tráng và chấm tương bần. 

Các món gỏi: Đây là cách làm sạch nguyên liệu rồi ăn sống cùng với gia vị và phụ 

gia. Người Kinh thường làm gỏi từ nguyên liệu là cá, tôm, cua, cách chế biến rất công 

phu. Làm gỏi cá người ta phân biệt hai loại cá to và cá nhỏ, với cá to cỡ trên 1kg thường 

chọn cá mè (cá mè tuy tanh nhưng thịt béo, chắc, ngọt có hàm lượng acid amin cao hơn 

các loại cá khác), đem mổ, không rửa bằng nước mà chỉ lau sạch máu, rồi lọc lấy thịt 

nạc, thái thành miếng nhỏ dạng sợi, trộn đều với bột thính gạo nếp rang; còn với cá nhỏ 

người ta thường chọn cá diếc to bằng đầu ngón tay đem thả trong chậu nước sạch chừng 

2-3 ngày cho nhả hết chất bẩn, sau đó vớt ra lau khô ăn trực tiếp lúc cá còn sống. Ăn gỏi 

cá nhất thiết phải có nhiều loại rau thơm, rau sống, trong đó có lá đinh lăng, lá mơ lông, 

lá sung, theo kinh nghiệm của người Việt các loại lá có chất chua, chát, chất kháng sinh 

này sẽ phòng được đau bụng, khó tiêu. Đồ chấm món gỏi được chế biến từ bỗng rượu, 

lòng cá và cá con giã nhuyễn. Món gỏi cá sống rất thơm ngon, nhiều dưỡng chất, nếu ăn 

đúng cách và ăn vừa phải thì sẽ có công dụng tốt, quan trọng là khâu chế biến gỏi cá 

phải sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn.  

Món gỏi cá mè: Chọn cá mè ranh (1-1,2kg) còn tươi sống, khỏe mạnh, mổ lột da, 

rút xương, lấy 2 phần thịt thăn, rồi lấy giấy bản thấm và hút khô 3 lần, đem ngâm vào 

chậu rượu gừng 5-7 phút, mang ra thấm giấy bản cho thật khô, thái vát thành miếng 

mỏng to bản vừa miệng ăn rồi trộn đều với thính sao cho bột thính bám phủ kín bề mặt 

cá là được. Làm nước chấm (là khâu quan trọng nhất để ăn gỏi cá sống): Cá chép cho 

vào nồi nhỏ, cùng riềng, nghệ, cà chua, hành băm nhỏ, hạt nêm, hạt tiêu và nước, đun 

nhỏ lửa tới khi nào cá chín mềm thì bắc ra, tách lấy thịt cá đem xay nhỏ, cho vào nồi 

cùng với lạc giã dập rồi đảo đều, đun nhỏ lửa tới khi nào hỗn hợp sánh sền sệt lại thì 

nêm lại gia vị cho vừa miệng. Cuối cùng, xếp cá ướp thính lên đĩa, bên cạnh bát nước 

chấm, ăn cùng các loại gia vị và phụ gia như: Ớt, lạc, muối hạt, chuối xanh, chanh, hành 

khô, tỏi ta, giềng và các rau sống như: Lá mơ, lá ổi, diếp cá, mùi tàu, lá sung, lá đinh 

lăng, lá lộc vừng, sung quả, lá nhội, lá đơn, lá cúc tần, lá cóc, lá bứa. 

Các món tiết: Người Việt có tục ăn, uống tiết động vật và có nhiều cách để ăn, 

uống tiết. Một số nơi còn tục uống tiết sống, người ta uống tiết của trâu, bò, dê, lợn ngay 

khi chọc tiết ra, vì cho rằng uống tiết như thế rất bổ; có trường hợp người ta đem tiết 

pha vào rượu rồi uống (tiết rắn, tiết ba ba, v.v.); có nơi ăn tiết sống đã đông đặc của con 

vật. Phổ biến nhất là tập quán ăn tiết canh chế biến từ tiết các động vật như lợn, dê, vịt, 



208 

 

ngan, có nơi còn ăn cả tiết canh gà. Loại tiết canh này thường bao gồm hai thành phần 

là tiết và nhân, quy trình chế biến thường có các bước: Hãm tiết; làm nhân; đánh tiết 

canh. Nhân tiết canh được làm từ một số bộ phận của con vật đã luộc chín, kết hợp với 

một số gia vị, rau thơm.  

Món tiết canh lợn: Đây là món ăn truyền thống mang đậm hương vị ẩm thực đồng 

quê của người Việt, nó không chỉ ngon, thơm, mát mà còn rất nhiều tác dụng như phòng 

ngừa bệnh thiếu máu, bệnh tim mạch, tắc mạch ở người cao tuổi. Đầu tiên, khi cắt tiết 

lợn ra phải hãm tiết cho không đông theo 2 cách: Dùng nước mắm pha với nước đun sôi 

để nguội theo tỷ lệ 1:2, rồi cắt tiết vào, khuấy đều; dùng nước chanh tráng quanh bát và 

để một chút dưới đáy bát, rồi cắt tiết vào. Làm nhân tiết canh lợn từ thịt, lòng, tim, gan 

lợn luộc chín, băm nhỏ; rau thơm có húng, mùi tàu băm nhỏ, hành nướng chín, bóc vỏ, 

thái nhỏ, đem trộn đều các nguyên liệu ở trên vào bát lớn để chia cho bát nhỏ dễ dàng 

hơn. Để đánh tiết canh lợn, dùng nước luộc lợn để nguội hoặc nước sôi để nguội pha với 

tiết theo tỉ lệ 1:1, lấy đũa khuấy thật đều rồi cho vào bát nhân đã chuẩn bị sẵn. Trường 

hợp đánh tiết canh lợn bằng nước chanh, thì pha nước cốt chanh với chút mì chính, nước 

mắm, khuấy cho tan hết rồi khuấy lần nữa với tiết canh, sau đó cho vào bát nhân đã 

chuẩn bị sẵn. Cuối cùng, để tiết ở nơi cố định cho đông hẳn. Khi ăn, rắc thêm lạc rang 

giã vỡ, mấy miếng gan thái mỏng và vắt chút chanh lên, ăn cùng rau thơm như hành, 

tỏi, húng. Nếu đánh tiết canh lợn mán thì hương vị còn thơm ngon hơn. 

Các món lòng: Người Việt thường sử dụng lòng các con gia cầm, gia súc để tạo 

thành các món ăn khác nhau. Món lòng lợn thường bao gồm lòng non, dạ dày, gan, lá 

lách, tràng, lòng già thì chế biến thành dồi (trong có tiết trộn mỡ cơm xôi, hành), tất cả 

đều luộc chín tới. Món dồi chó nhân thường có đậu xanh, mỡ lợn, mỡ chài, rau thơm, 

tiết, v.v. sau khi hấp còn đem nướng, hoặc rán cho thơm. Từ lâu ông bà ta đã có câu: 

“Sống trên đời ăn miếng dồi chó. Chết xuống âm phủ biết có hay không?” để thể hiện 

vị ngon đặc sản của món ăn này. Lòng của các gia cầm thường được làm sạch rồi luộc 

chín để ăn, hoặc để sống rồi đem xào với dứa, giá đồ, miến dong, v.v. Lòng trâu, bò, dê 

thì thường lấy dạ sách để xào với khế, dứa, rau răm, v.v.  

Món sách bò xào khế: Chọn sách bò tươi ngon, màu trắng hồng hào hoặc còn 

nguyên lớp màng đen và sần sùi, còn một chút nhớt, dày thịt, cầm lên chắc tay, không 

bị mềm nhũn, không dùng sách bò có mùi hôi tanh nồng nặc; bóp kỹ sách giấm, gừng 

cắt nhuyễn và nước muối pha loãng, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn; ướp sách bò với hạt nêm, 

bột ngọt, nước mắm, hạt tiêu xay và gừng, trộn đều cho thấm gia vị trong 15 phút. 

Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn, đun lửa vừa, cho sách bò xào đều trong 7-10 phút rồi cho 

sách bò ra tô. Cho khế chua vào xào 5-7 phút, rồi thêm sách bò vào xào 5 phút, nêm 

nếm gia vị vừa ăn, cuối cùng cho rau răm và rau thơm vào rồi bắc chảo xuống. Món ăn 

này là một sự đổi mới rất cuốn hút và hấp dẫn cho các bữa ăn, sách bò dai, giòn kết hợp 

cũng khế chua tạo nên cảm giác thật khó tả, thêm một ít rau răm và rau thơm càng làm 

dậy mùi của món ăn hơn.  

https://www.dienmayxanh.com/chao-chong-dinh
https://www.dienmayxanh.com/chen-bat-to-canh
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Các món giò: Có nhiều loại giò liên quan tới nguyên liệu và cách chế biến. Thịt 

lợn làm được nhiều loại giò nhất, chẳng hạn giò lụa làm từ thịt nạc giã sống rồi gói lại 

và luộc chín; giò xào làm từ thịt thủ, mỡ, bì, lòng đem xào lên rồi gói kẹp chặt bằng lá; 

ngoài ra còn có giò thủ, giò hoa, giò lòng, v.v. Ngoài thịt lợn, người Việt còn làm giò từ 

thịt trâu, bò, chó, ngựa, v.v. Muốn làm giò ngon cần có kỹ thuật chế biến tốt, thịt nạc 

làm giò phải tươi, ngon.  

Món giò lụa: Chọn thịt lợn nạc pha mỡ, 8 phần nạc 2 phần mỡ là tối ưu, thịt càng 

tươi càng tốt, thịt mới pha, chưa rửa qua nước; giò lụa truyền thống cần phải có cả thịt 

gà để giúp giò dai và giòn hơn, chọn phần thịt đỏ (thịt đùi), không lấy thịt trắng. Rửa 

thịt bằng nước sạch, bỏ bì, chỉ giữ lại nạc, mỡ và gân vì nó giữ cho chả giòn, dai tự 

nhiên, để thịt ráo nước, thái miếng thịt thành từng miếng nhỏ để ướp và xay được dễ 

dàng. Trộn đều các gia vị gồm nước mắm, hạt nêm, đường, hạt tiêu trắng đã xay nhỏ 

với thịt trong 40-45 phút cho gia vị ngấm đều vào từng thớ thịt. Cho thịt vào cối xay, 

xay thật nhuyễn, để thịt vào ngăn đá khoảng một giờ để ướp lần hai, sau đó mang ra xay 

một lần nữa đến khi thịt mịn và hồng là được. Đổ thịt đã xay nhuyễn ra lá, gói theo hình 

dạng và kích thước tùy ý, cuối cùng, gói giò bằng một lớp nilon để khi luộc nước không 

vào vào. Đun sôi nước và cho giò đã gói vào nồi, luộc chín trong 25-30 phút, vớt ra, treo 

lên cao hoặc bỏ vào rổ cho ráo nước, sau 1-2 giờ có thể ăn. Khi ăn, cắt giò thành miếng 

vừa ăn, bày ra đĩa, trang trí cho đẹp mắt, chấm nước mắm hay muối tiêu. Giò lụa miền 

Bắc luôn có hương vị đặc trưng và thơm ngon rất riêng không lẫn đi đâu được.  

Các món chả: Chả cũng có nhiều loại, cách chế biến đều là rán, khác với luộc khi 

làm giò. Từ thịt lợn người ta chế biến được món chả quế rất nổi tiếng, món này chế biến 

từ thịt nạc lợn pha thêm chút thịt mỡ, đem giã hoạc xay nhỏ mịn rồi rán lên. Thịt nạc 

lợn băm nhỏ trộn gia vị đem gói với là xương sông, lá lốt, v.v. thì gọi là chả xương sông, 

chả lá lốt, nhưng thịt trâu, bò, dê đem nướng thì không gọi là chả mà gọi là thịt nướng. 

Các loại thuỷ sản cũng có thể làm chả như: Chả cá, chả nhái, chả tôm, chả mực, v.v.  

Món chả quế: Chọn thịt mông hoặc thịt thăn lợn còn tươi, không dính nước, đem 

rửa sạch, bỏ bì, thái thành từng miếng nhỏ rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh trong 20 phút. 

Đem thịt xay cho nhuyễn mịn, cho lần lượt hỗn hợp nước mắm, bột năng và bột nở hòa 

cùng một thìa nhỏ nước vào xay cùng thịt, cho bột quế và một chút dầu ăn vào trộn thật 

đều, rồi bọc lại bằng màng bọc thực phẩm, cất vào tủ đá 15 phút để chả quế giòn, ngon 

hơn. Cho chả vào nồi hấp khoảng 20 phút, lấy ra, bóc màng bọc và để cho thật ráo nước, 

phết hỗn hợp dầu ăn, bột điều, bột quế lên bề mặt của chả để tạo màu, rồi chiên cho tới 

khi chả vàng đều 2 mặt là được. Chả quế thành phẩm có thể bảo quản trong tủ lạnh để 

ăn dần trong ngày Tết. 

Các món nem: Người Việt thường có các loại nem như: Nem chua, nem chạo, nem 

Sài Gòn. Món nem chua được nhiều địa phương làm và cách chế biến có khác nhau đôi 

chút, nhưng về cơ bản đều được làm từ thịt nạc lợn giã nhỏ, trộn với bì lợn thái nhỏ, lá 

sung, lá ổi và một số gia vị như tỏi, ớt, bên ngoài gói bằng lá chuối. Nem chạo thường 

được gọi là nem thính, được làm từ thịt nạc lợn hoặc thịt bò thái rối, pha thêm bì thái 
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nhỏ, trộn với thính (làm bằng bột nếp rang xay nhỏ mịn). Nem Sài Gòn khác hẳn với hai 

loại nem trên là nó được rán bằng dầu, mỡ, loại nem này có hai thành phần là nhân và 

bánh đa nem. Nhân nem được làm bằng thịt lợn, hoặc thịt gà, cua bể, tôm, băm nhỏ, trộn 

với trứng gà hoặc trứng vịt, miến dong riềng, xu hào thái nhỏ, hành lá, v.v. sau đó gói 

trong bánh đa nem rồi đem rán. Bánh đa nem là loại bánh đa tráng mỏng, trước đây có 

ở miền Nam, sau du nhập ra Bắc.  

Món nem chạo Nam Định: Đây là món ngon nổi tiếng của vùng đất Nam Định 

được rất nhiều người yêu thích, vì món ăn có bì lợn giòn, dai quyện cùng vị bùi của 

thính gạo, vị mặn của nước mắm, cay nhẹ của ớt. Bì lợn đem cạo sạch lông, rửa bằng 

nước muối pha loãng để khử sạch mùi tanh, để cho ráo nước. Thịt nạc lợn và mỡ phần 

cũng đem rửa bằng nước muối pha loãng, để cho ráo nước. Bắc nồi nước lên bếp, cho 

thêm một ít muối, cho bì, thịt heo cùng mỡ phần vào luộc vài phút, rồi vớt ra ngoài. Đợi 

nguội bớt, đem thái nhỏ lần lượt từng loại cho vào 3 bát riêng biệt, sau đó, cho thêm một 

ít rượu, đường vào bát mỡ phần, trộn đều, đây là bí quyết nhỏ trong cách làm món nem 

chạo để giúp mỡ phần giòn và có màu trong đẹp mắt. Tiếp theo, cho một ít nước mắm, 

riềng, tỏi giã nhỏ, mì chính vào trong bát thịt lợn thái nhỏ, trộn đều, ướp 10-15 phút cho 

thịt ngấm gia vị và món ăn thêm đậm đà. Bắc chảo lên bếp, cho thêm dầu ăn đun sôi, 

cho thịt heo vào, đảo đều đến khi thịt chín vàng ươm, thì vớt ra ngoài. Sau đó, trộn đều 

bì heo, thịt heo, mỡ phần, thính gạo, ớt cắt khoanh nhỏ, lá chanh cắt sợi, hạt tiêu xay, 

đường, ít nước cốt chanh. Bày nem chạo vào chính giữa đĩa, xếp lá sung quanh đĩa, khi 

ăn dùng lá sung cuốn nem chạo cùng các loại rau ăn kèm chấm với bát nước mắm ớt. 

Các món bóng: Đây là món ăn rất quen thuộc với người dân miền Bắc. Có hai loại 

bóng là bóng bì lợn và bóng cá thủ sấy khô, nhưng trong thực tế, bóng bì lợn được sử 

dụng nhiều hơn trong chế biến các món ăn. Bóng bì là món ăn giòn ngon, hấp dẫn được 

nhiều người yêu thích.  

Món bóng bì: Bì lợn rửa sạch bằng nước, tẩy bì lợn bằng rượu gừng để khử mùi 

hôi, ngâm với phèn chua để bì giòn mà không nát, thái bì thành các miếng có kích thước 

tùy ý rồi đem luộc cho chín tới, sau đó vớt ra ngâm vào nước lạnh cho nguội hẳn, dùng 

nhíp để nhổ hoặc dùng dao cạo hết lông ở lớp ngoài, lớp trong cắt bỏ hết lớp mỡ thừa. 

Dùng các thanh tre nẹp cố định cho miếng bì lợn được phẳng, mục đích là để khi phơi 

và nướng, miếng bì lợn sẽ không bị quăn lại, phơi bì lợn dưới nắng khoảng 3 ngày cho 

khô, cuối cùng đem nướng bằng bếp than hoa, hoặc bằng lò nướng sẽ tiện và nhanh hơn. 

Bì lợn sau khi nướng nổ chín vàng là được bóng bì, đợi nguội rồi bảo quản trong túi hút 

chân không để sử dụng dần. Bóng bì có thể nấu canh, xào, v.v. rất ngon và cách làm đơn 

giản, chẳng hạn các món ăn như: Bóng bì xào tôm thập cẩm; canh mọc bóng bì, v.v. 

Theo Đông y, bóng bì vị ngọt tính bình; vào thận, phế, tác dụng nhuận phế, trạch phu 

(bổ phế dưỡng da), bổ âm, các món ăn có bóng bì đều có tác dụng bổ huyết, thông sữa, 

dưỡng da, nhuận tràng, dùng tốt cho người bị khô rát bong da, đau sưng họng.  

Món canh bóng bì: Nguyên liệu có bóng bì, thịt nạc, xương lợn, tôm nõn khô, đậu 

Hà Lan, nấm hương, cà rốt, súp lơ, gia vị có bột ngọt, rượu trắng, gừng tươi, dầu ăn, 

https://suckhoedoisong.vn/bong-bi-lon-bo-phe-duong-da-16997650.htm
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mắm, v.v. Chế biến: Xương lợn chần nước sôi, rửa sạch, xào qua với ít mắm muối, ninh 

kỹ; bóng bì ngâm trong nước nóng cho mềm, thái miếng vuông 3cm hoặc con chì, cho 

vào nước phèn và bóp nhẹ, rửa kỹ bằng nước lạnh cho sạch, để ráo; gừng cạo bỏ vỏ, giã 

nát, thêm nửa chén rượu và nửa chén nước, đổ vào bóng bì, bóp nhẹ; nấm hương ngâm, 

rửa sạch; một nửa thịt nạc rửa sạch thái lát, còn lại xay nhuyễn thành giò sống, đắp lên 

tai nấm; các thực phẩm khác rửa sạch cắt miếng hoặc thái khúc. Phi hành mỡ cho thơm, 

cho các lát thịt và bóng vào xào săn, để riêng; cho nước hầm xương và tôm khô, đun sôi 

kỹ; cho nấm bọc thịt, súp lơ, cà rốt vào, tiếp theo cho bóng bì và thịt, đun sôi, nêm nước 

mắm và bột ngọt cho vừa miệng, rắc thêm hành lá. Món ăn rất bổ dưỡng, tốt cho người 

già suy nhược, trẻ em và sản phụ. 

Các món mọc: Đây là món ăn làm bằng thịt nạc giã nhỏ (hoặc giò nạc sống), vê 

thành viên tròn, hấp chín, thường ăn với món ăn khác có nước dùng. Mọc có thể dùng 

chế biến thành các món ăn: Canh mọc nấu bí đao; canh mọc nấu măng tươi hoặc măng 

chua; bún mọc dọc mùng, v.v.  

Món bún mọc: Đây là món ăn có nguồn gốc từ làng Mọc, Nhân Chính (Thanh 

Xuân, Hà Nội) được những người con nơi đây mang theo đến mọi miền tổ quốc với 

nhiều biến tấu để phù hợp với từng vùng miền. Đầu tiên phải hầm xương, đem xương 

ống và sườn luộc sơ qua, loại bỏ chất bọt bẩn, sau đó bỏ xương ống vào nước, cho hạt 

nêm và muối ninh nhừ để xương ra chất ngọt. Lấy sườn ướp muối, hạt nêm và tiêu, trộn 

đều rồi ướp chừng 15 phút. Mộc nhĩ ngâm qua nước ấm cho nở và mềm, sau đó băm 

nhuyễn, trộn đều giò sống, mộc nhĩ, vắt thành từng viên tròn nhỏ. Cho dầu vào chảo, bỏ 

hành tím đã băm, rồi cho sườn đã ướp vào xào qua. Cho sườn vào nước xương ống đã 

ninh nhừ đun sôi thêm vài lần, sau đó cho mọc vào, khi nào mọc bắt đầu nổi lên hết thì 

chứng tỏ nó đã chín. Bún tươi chần sơ qua nước nóng, cho ra tô rồi thêm nước dùng, 

mọc và sườn, rắc hành lá, rau mùi, hành khô lên và thêm chút tiêu là được tô bún mọc. 

Các món cuốn: Đây là món ăn độc đáo của người Việt, có từ lâu đời, được bày lên 

các mâm cỗ trong dịp lễ, tết. Món này là món ăn quen thuộc của mọi gia đình Việt bởi 

vừa dễ ăn, dễ thực hiện, được kết hợp từ những nguyên liệu đơn giản nhưng đầy đủ ngũ 

vị. Người Việt có nhiều món cuốn như: Bánh tráng cuốn thịt lợn; nem cuốn thập cẩm; 

phở cuốn thịt bò; gỏi cuốn tôm thịt; gỏi cuốn thịt gà; nem nướng cuốn bánh tráng, v.v.  

Món thịt lợn luộc cuốn bánh tráng: Thịt ba chỉ vừa có da, thịt nạc và cả chút mỡ, 

luộc chín mềm, thái lát mỏng vừa ăn. Trải phẳng lớp bánh tráng, rồi sắp xếp phần nhân 

với đủ lớp bún tươi dai mềm, rau sống, thịt luộc, cuộn tròn lại là có ngay cuộn bánh 

tráng vừa đẹp vừa ngon. Khi ăn, nước chấm có thể là mắm nêm đậm đà, thơm nồng, 

hoặc nước mắm tỏi ớt chua cay đủ vị. 

Các món đậu: Từ đậu tương người ta đem xay nước, rồi nấu sôi, lấy phần bột đậu 

kết tinh gọi là óc đậu, cho vào khuôn ép thành đậu phụ. Từ đậu phụ có thể ăn trực tiếp 

hoặc chế biến thành món đậu rán, đậu nướng, đậu hấp, đậu om, đậu nấu canh, đậu phụ 

nhồi thịt, đậu hũ thối chiên giòn, đậu phụ sốt cà chua, v.v.  
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Món đậu sốt cà chua: Đây là món ăn có thành phần chính với đậu phụ rán giòn, 

sau đó đem sốt với cà chua, làm cho miếng đậu có màu đỏ đẹp mắt với hương vị đậm 

đà hơn, món ăn này quá đỗi quen thuộc với người Việt, giá bình dân phù hợp với điều 

kiện kinh tế của tất cả gia đình. Đầu tiên, rửa sạch đậu phụ, để cho ráo nước, cắt thành 

những khối vuông hoặc chữ nhật 1,5-2cm; cà chua rửa sạch, bỏ cuống rồi thái múi cau; 

tỏi băm nhỏ, hành tím thái lát, rau mùi và hành lá rửa sạch, vẩy cho ráo nước rồi thái 

nhỏ. Đậu phụ cho vào chảo mỡ rán chín vàng các mặt. Phi thơm tỏi, hành tím rồi cho cà 

chua vào xào cùng, thêm các loại gia vị vào đun cùng cà chua xào khoảng 5 phút. Cho 

đậu rán vào cùng rồi đun thêm khoảng 5 phút cho ngấm, nêm nếm gia vị cho vừa miệng, 

thêm hành lá và đun tiếp 1-2 phút là được.  

Các món nộm: Người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ thường làm nộm từ nhiều loại 

nguyên liệu chính là thực vật, tạo ra nhiều món nộm khác nhau, là các món ăn vừa dân 

dã, vừa quý phái. Nguyên tắc chung của các món nộm là phải có đủ vị như chua, cay, 

ngọt, bùi và nhiều loại rau thơm. Để làm nộm có khi phải luộc chín nguyên liệu chính, 

còn nếu để sống thì phải ngâm qua nước muối hoặc bóp muối cho mềm. Trước đây, 

người Việt chủ yếu làm nộm rau như nộm đu đủ, nộm xu hào, nộm ngó sen, nộm rau 

muống, nộm hoa chuối, v.v. nhưng ngày nay người ta còn làm nộm có cả rau, cả thịt, 

hải sản, v.v. như nộm hoa chuối tai lợn, nộm gà, nộm sứa, v.v.  

Món nộm hoa chuối tai lợn: Tai lợn đem rửa qua với muối trắng trộn giấm để khử 

mùi hôi, rửa sạch, để ráo. Bắc một nồi nước, cho muối cùng một ít hành tím, cho tai vào 

luộc trong 10 phút cho chín đều, sau khi nước sôi thì cho thêm dấm để loại bỏ hoàn toàn 

mùi hôi, đồng thời vớt bọt liên tục suốt quá trình luộc. Khi tai chín, vớt ra và cho ngay 

vào một thau nước đá lạnh (để tai heo giòn hơn, ăn ngon hơn), rồi rửa sạch, để ráo, thái 

thành từng lát thật mỏng. Tỏi bóc vỏ và ớt băm nhuyễn; cà rốt bỏ lớp vỏ rồi bào thành 

sợi; rau thơm, giá đỗ rửa sạch, để ráo; hoa chuối rửa sạch, bỏ lớp vỏ già rồi thái lát 

ngang, ngâm vào thau nước muối, giấm khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại, để ráo. Pha 

nước mắm với đường, tỏi băm, ớt băm, dấm rồi khuấy đều cho hỗn hợp tan hết. Cho các 

nguyên liệu gồm tai heo, hoa chuối, giá đỗ, cà rốt bào sợi, rau thơm vào tô lớn, sau đó 

rưới nước mắm đã pha, trộn đều tay để các nguyên liệu được thấm vị và bày nộm ra đĩa. 

Các món rau sống: Người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ thường ăn rau sống, có những 

loại rau chuyên để ăn sống như rau xà lách, rau diếp, v.v. lại có những loại rau có thể ăn 

chín hoặc ăn sống như rau cải cay, rau muống, v.v. Rau sống thường kèm với rau thơm, 

chẳng hạn ăn rau xà lách, rau diếp thường ăn kèm với rau mùi, rau húng, tía tô, kinh 

giới, v.v. Đồ chấm của rau sống cũng có nhiều loại, chẳng hạn sốt cà chua, sốt mẻ, nước 

mắm tỏi ớt, v.v. Ngày nay, người Việt có nhiều món ăn tổng hợp các loại rau, củ sống 

gọi là sa lát; món này không chỉ chế biến dễ dàng, nhanh chóng mà còn mang đến hương 

vị thanh mát và giòn ngon, là lựa chọn tuyệt vời cho những ngày nắng nóng và trong 

những bữa ăn có nhiều dầu mỡ, vì salad cung cấp chất xơ và vitamin để làm mát cơ thể.  

Món sa lát rau, củ thập cẩm: Xà lách tách bẹ rồi ngâm với nước muối để làm sạch; 

hành tây rửa sạch, lột vỏ và cắt sợi, sau đó cho vào một tô nước lạnh pha nước cốt chanh 

https://www.dienmayxanh.com/noi
https://www.dienmayxanh.com/thau-ro-gao-nuoc
https://www.dienmayxanh.com/thau-ro-gao-nuoc
https://www.dienmayxanh.com/chen-bat-dia
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trong 5 phút cho bớt hăng, vớt hành ra, để ráo nước; dưa chuột rửa sạch, cắt miếng nhỏ 

vừa ăn; cà chua bi ngâm nước muối, rửa sạch, cắt đôi; hành củ rửa sạch, thái nhỏ; chanh 

quả vắt lấy nước cốt; ớt, tỏi rửa sạch, xắt nhỏ; bơ lột vỏ, cắt hạt lựu; ngô bắp cắt lấy 

phần hạt để riêng. Pha sốt trộn salad bằng cách cho ớt và tỏi băm vào bát, cùng với nước 

cốt chanh, nước mắm, muối, đường, dầu ô liu, tương ớt, khuấy đều, rồi nêm lại nước 

trộn sao cho có vị chua ngọt như mong muốn. Cho rau, củ vào chung một thau hay tô 

lớn, rồi rưới đều nước trộn salad và trộn đều các nguyên liệu với nhau. Sau đó, cho món 

ăn vào tủ lạnh làm mát khoảng 10 phút để gia vị thấm đều là có thể mang ra ăn.  

Các đồ uống và ăn trầu 

Nước uống: Hàng ngày người Kinh chủ yếu uống nước đun sôi để nguội, một số 

người uống nước chè tươi, nước lá vối, nụ vối, hạt vối, nước chè khô (chè mạn). Người 

Kinh còn dùng các loại thực vật có tính mát để nấu nước uống trong những ngày nắng 

nóng như nhân trần, chè đắng, rễ đinh lăng, củ sâm núi, chè dây, rau má, mướp 

đắng phơi khô, chè vằng, bột sắn dây, v.v. 

Rượu: Đối với người Kinh ở Điện Biên, rượu là đồ uống phổ biến trong các bữa 

ăn tiếp khách, lễ, tết, cưới hỏi, tang ma, v.v. và trong một số bữa ăn gia đình khi có các 

sự kiện vui, buồn. Từ khi định cư ở Điện Biên, người Kinh đã mang những tri thức và 

kinh nghiệm nấu rượu ở miền xuôi để thực hiện tại nơi ở mới, loại rượu này chủ yếu nấu 

từ gạo và men thuốc bắc. Một nguồn cung cấp quan trọng nữa là rượu do đồng bào 

DTTS tạo ra. Do sống cận cư với các DTTS, thường xuyên giao lưu với người DTTS, 

chấp nhận các lệ tục về uống rượu của họ nên người Kinh cũng uống rượu như người 

DTTS. Người Kinh ở Điện Biên uống rượu chưng cất, trong đó có rượu trắng và rượu 

ngâm các loại thảo dược hoặc động vật trong rượu trắng có độ cồn cao, với quan niệm 

rượu dùng để dẫn thuốc thì hiệu quả tốt hơn. Ngoài ra, còn có các loại rượu không chưng 

cất như rượu nếp cái (có rượu nếp đục màu trắng và rượu nếp cẩm màu tím thẫm). Trước 

kia, người ta ngâm rượu rắn, cà dê, tay gấu, dạ dày nhím, sâu chít, ong đất, tắc kè, bìm 

bịp, mật gấu, nhung hươu, các loại cao xương/ thịt động vật, v.v. để uống nhằm nâng 

cao sức khỏe và kết hợp chữa bệnh như bệnh dạ dày, bệnh thấp khớp, v.v. Ngày nay, họ 

ít uống các loại rượu ngâm động vật, một phần do có vị tanh, phần vì khó tìm nguyên 

liệu, v.v. mà thường uống rượu ngâm thực vật, gồm một số loại cây thuốc trong rừng 

như ba kích, hà thủ ô, nấm ngọc cẩu, linh chi, các loại quả như táo mèo, mơ, mận, v.v. 

hoặc các vị thuốc truyền thống như sâm, tam thất, quy, thục, đinh lăng, v.v.   

Trà: Đây là thức uống phổ thông trong ẩm thực của người Kinh ở Điện Biên, được 

sử dụng phổ biến tại gia đình, cơ quan, nhà hàng, quán xá, v.v. với nhiều dạng thức: Sử 

dụng búp chè sao khô (các loại trà đá, trà nóng rót ra chén); lá chè bánh tẻ hoặc lá già 

để hãm nước chè xanh; hạt chè, hoa chè cũng được tận dụng nấu nước uống. Điện Biên 

có nhiều loại chè nổi tiếng như chè shan tuyết cổ thụ ở xã Sín Chải, Diệp thanh trà của 

công ty Hương Linh ở thị trấn Tủa Chùa, v.v. Ngoài uống chè, người Kinh Điện Biên 

còn uống cà phê tại nhà và trong các nhà hàng, quán xá. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 

nhiều loại cà phê được chế biến bởi các công ty cà phê như: Công ty cổ phần cà phê 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%91i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_tr%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8_%C4%91%E1%BA%AFng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_l%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8_d%C3%A2y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Rau_m%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Bp_%C4%91%E1%BA%AFng
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Bp_%C4%91%E1%BA%AFng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99t_s%E1%BA%AFn_d%C3%A2y&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99_r%C6%B0%E1%BB%A3u&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u_n%E1%BA%BFp
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_%C4%91%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A0_n%C3%B3ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C6%B0%E1%BB%9Bc_ch%C3%A8_xanh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A8_San_Tuy%E1%BA%BFt&action=edit&redlink=1
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Hồng Kỳ quốc tế; cơ sở chế biến cà phê Hà Chung; công ty TNHH Honey Coffee Đại 

Bách, v.v. cùng với các loại cà phê xuất xứ Tây Nguyên, v.v.  

Ăn trầu: Theo phong tục Việt Nam, “miếng trầu là đầu câu chuyện”, miếng trầu 

tuy rẻ tiền nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, ý nghĩa, giầu nghèo ai cũng có thể sử dụng. 

Miếng trầu như một lời chào, thể hiện lòng hiếu khách và sự tôn kính, rất phổ biến trong 

các lễ tế thần, lễ gia tiên, lễ cưới, lễ mừng thọ, v.v. Miếng trầu còn tượng trưng cho sự 

son sắt, thủy chung vợ chồng, giúp người ta gần gũi, cởi mở với nhau hơn. Miếng trầu 

còn nói lên lòng thành kính của thế hệ sau với các thế hệ trước, thế nên trên mâm cỗ thờ 

cúng gia tiên của người Việt luôn có trầu cau. Dưới góc nhìn của y học, ăn trầu là sự 

phối hợp ba loại "trầu, cau, vôi" tạo thành một bài thuốc có nhiều tính chất trị liệu, chất 

arecolin của hạt cau có tính kích thích tuyến nước bọt tiết ra, mặt khác làm chậm nhịp 

tim, nhưng lại bị triệt tiêu bởi chất vôi, do đó ăn trầu không sợ bị xáo trộn về nhịp 

tim. Miếng trầu từ lâu được biết đến công dụng bảo vệ hàm răng, làm cho chân răng 

không bị sưng, bởi lá trầu có tính chất sát trùng, chất chát làm cho nướu răng co lại, ôm 

sát chân răng giúp hàm răng cứng, không bị lung lay. Nhai trầu cũng là một tác động 

luyện tập hàm răng, cũng như người châu Âu nhai kẹo cao su, là một phương pháp vật 

lý trị liệu rất hay. Trước đây phần đông phụ nữ người Việt ăn trầu thường xuyên, còn 

đàn ông thì gắn bó với thuốc lào lúc vui, buồn, thậm chí suốt cả cuộc đời, ngày nay, 

những người thường xuyên ăn trầu không nhiều, mà chỉ còn một số người, chủ yếu phụ 

nữ có tuổi ăn trầu vào những dịp lễ, tết, cưới hỏi, ma chay, v.v.  

Cơ cấu bữa ăn 

Người Việt có sự khác nhau về món ăn và cách ăn uống trong các bữa cơm ngày 

thường, bữa cơm tiếp khách, bữa cơm trong các dịp lễ, tết, tang ma, cưới hỏi, v.v. Ẩm 

thực người Việt ít nhiều chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa có thể kể đến ở cách 

sử dụng đa dạng các loại gia vị để chế biến món ăn, các món ăn được chế biến cầu kì 

theo nhiều cách khác nhau như: Hấp, chiên, xào, luộc, kho, nấu, v.v. Một số món ăn đặc 

trưng của Pháp đã được du nhập vào miền Bắc có thể kể đến như: Bánh mì, các loại súp, 

bánh flan, v.v. Do cư trú đan xen với dân tộc Thái nên ẩm thực của dân tộc Kinh cũng 

ảnh hưởng bởi ẩm thực Thái và chính ẩm thực Thái cũng chịu ảnh hưởng của ẩm thực 

Kinh. Vì thế, cách chế biến món ăn của đồng bào Kinh ở Điện Biên cũng đa dạng, phong 

phú và đan xen hơn, gồm hấp, nướng, rán, luộc, đồ, xào, kho, nấu, v.v. Nước chấm, 

ngoài nước mắm, tương, mắm tôm, v.v. còn có thêm bát chéo, vốn là món chấm của dân 

tộc Thái, được chủ nhà giới thiệu là món đặc sản địa phương để tỏ lòng quý khách. 

Trong gia đình dân tộc Kinh ở Điện Biên hiện nay đều ăn 3 bữa trong ngày: Bữa 

sáng là bữa phụ, bữa trưa và bữa tối và bữa chính, trong đó nhìn chung các gia đình ít 

chế biến thức ăn cho bữa phụ. Bữa ăn sáng thường cơ động, có thể nấu ăn đơn giản hoặc 

ăn đồ nguội còn lại từ tối trước; có thể ra ngoài ăn ở các nhà hàng, các quán xá; đi một 

mình hay cùng bạn bè, chồng hoặc vợ, con cái, v.v. miễn là tiện và có nhu cầu. Các 

thành viên trong gia đình thường cùng ăn uống đầy đủ vào bữa tối. Bữa trưa cũng tùy 

công việc của mỗi thành viên mà về nhà ăn trưa hoặc đi ăn ở nơi phù hợp, nên các gia 
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đình thường không đủ người, v.v. Cơ cấu bữa ăn như trên để phù hợp với đời sống, công 

việc, tuy không đúng với các khuyến cáo khoa học cho rằng ăn sáng nên là bữa chính. 

Tuy vậy, do đa số người Kinh ở Điện Biên làm công chức, viên chức hoặc kinh doanh, 

buôn bán, ít người làm nông nghiệp thuần túy nên các bữa ăn của họ khá ổn định. Bữa 

ăn bình thường ở nhà, ngoài rau canh, có ít nhất 3 món chế biến từ thịt cá, trứng. Bữa 

tối hoặc các ngày nghỉ thì ăn uống nhiều món hơn do có thời gian.  

Nguyên liệu, gia vị nấu ăn, đồ uống của người Kinh Điện Biên có nguồn gốc địa 

phương do người dân sản xuất, hoặc khai thác tự nhiên, hoặc mua từ chợ. Một số gia 

đình ở ven thành phố có đất rộng, người ta trồng các cây ăn quả, rau ăn và nhóm cây gia 

vị như rau thơm, ớt, sả, v.v. Chợ ở ngay trung tâm TP, các cụm dân cư hoặc thôn/ bản 

ven đường, chủ yếu bán các sản phẩm địa phương như: Thịt trâu, bò, lợn, gà, dê, cá, 

tôm; rau cải, rau muống, bí xanh, bí đỏ, quả su su, quả mướp, v.v. Phụ nữ thường đi chợ 

mua đồ ăn và nấu nướng, dọn dẹp. Người Kinh coi trọng kỹ thuật nấu ăn và tùy từng 

món mà họ chế biến theo cách phù hợp. Nhà có trẻ nhỏ thì có thực đơn riêng, kỹ thuật 

cũng khác, chẳng hạn băm thịt hoặc các món hầm đủ chất. Việc bày biện món ăn được 

coi trọng hình thức từ đồ đựng đến yếu tố đẹp mắt hay sự cân bằng màu sắc, mùi vị.  

Bữa ăn hàng ngày  

Thức ăn trong bữa cơm hàng ngày của người Kinh ở Điện Biên vẫn như nếp cũ, 

được chế biến từ hai nguồn chính là động vật và thực vật. Các món ăn được bày trên 

mâm gỗ, mâm đồng, ngày nay là mâm nhôm, bát nước chấm thường đặt giữa mâm. 

Trước đây, gia đình người Việt thường ngồi ăn cơm trong gian bếp, mọi người ngồi trên 

ghế nhỏ thành vòng tròn xung quanh mâm, buổi tối mùa hè thì ăn ngoài sân cho mát. 

Một số gia đình thuộc tầng lớp trên, bố mẹ và con trai lớn không ngồi cùng mâm với 

con gái, con dâu và các cháu nhỏ mà ngồi mâm riêng ở nhà trên gọi là “mâm trên”, món 

ăn ở mâm này thường ngon hơn. Người già và trẻ em có ưu tiên hơn về cơm và thức ăn, 

chẳng hạn được ăn cơm ít độn, được xới cơm giữa nồi, được ăn các món mềm và ngon 

hơn, v.v. Món ăn chế biến ăn trong ngày của người Việt đa dạng, mọi người thích nhất 

vẫn là các món chế biến từ thịt, cá, tôm, đậu phụ, ngoài luộc còn có nướng, xào, rán, 

v.v. Trong bữa ăn, rau, củ, quả chiếm tỷ trọng lớn. Đồ hải sản biển, hay trâu, dê tươi, cá 

hồi, gà đen của người Mông, v.v. đều được coi là món ngon. Hiện nay, nhờ sự phát triển 

KT-XH, đời sống người dân khá hơn trước, no đủ hơn nhiều, thực đơn trong bữa ăn đã 

phong phú hơn. Bữa cơm hàng ngày thường có ít nhất là 3-4 món: Thịt, cá (có món luộc, 

xào nhạt và món mặn để ăn với cơm), một số món rau và canh, ngoài ra còn có dưa, cà, 

mắm và đồ chấm, cuối bữa ăn còn tráng miệng bằng món trái cây, bánh kẹo (trong 70% 

số bữa ăn). Nhìn chung, các món ăn, uống trong bữa ăn của dân tộc Kinh ở Điện Biên 

rất đa dạng, phong phú, kết hợp giữa các món của người Việt và một số ít các món đặc 

trưng của dân tộc Thái.  

Bữa ăn tiếp khách 

Bữa cơm để tiếp khách tại nhà của người Kinh ở Điện Biên có nhiều món ăn và 

được chế biến cầu kỳ, ngon hơn ngày thường, nguyên liệu chủ đạo là các món thịt gia 
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súc, gia cầm (thịt gà luộc; thịt trâu, bò, dê xào, hoặc chiên, quay, hoặc nộm, v.v.), ngoài 

ra còn có các món cổ truyền của người Thái để đãi khách. Người Kinh thường uống 

rượu, nhất là khi có bạn bè hay nhà có sự kiện vui, buồn đều là lý do để uống bia, rượu.  

Bình thường thì cả nhà cùng ăn uống chung mâm, không phân biệt. Chỉ khi nhà có 

khách, trẻ em và con cháu mới ngồi ăn riêng. Người Kinh coi đó là thể hiện tính thịnh 

tình, quý trọng đối với khách mời. Trong khi ăn, chủ nhà và khách cùng uống rượu, các 

thành viên khác có thể tham gia uống để giao hảo và ăn thức ăn cùng trong mâm.  

4.3. Ẩm thực du nhập 

4.3.1. Ẩm thực du nhập vào Việt Nam 

VHAT Việt Nam là một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, có những đặc trưng 

riêng biệt so với thế giới. Chính vì điều đó mà Việt Nam được công nhận là nước có nền 

VHAT đa dạng, phong phú và rất được yêu thích trên thế giới. Có những món ăn đã đi 

vào trong tâm hồn của người Việt bằng chính sự giản dị, mộc mạc như bánh mì, súp, 

bánh flan, v.v. nhưng những món ăn đó lại bắt nguồn từ phương Tây, được người Việt 

kết hợp, sáng tạo và chế biến thêm để thành món ăn như bây giờ. 

Bánh mì: Món ăn này đã được công nhận trong từ điển Oxford toàn cầu của Việt 

Nam, thực chất có nguồn gốc từ Pháp. Tuy vậy, theo thời gian, bánh mì Việt đã trở thành 

món ăn đường phố nổi tiếng toàn cầu, chinh phục các vị khách từ Á đến Âu, gần như 

khi được hỏi về Việt Nam, ngoài phở, thì người nước ngoài nào cũng biết tới bánh mì. 

Hủ tiếu Nam Vang: Món ăn nổi tiếng, có nguồn gốc từ Campuchia. Đây là món 

ăn sáng khá phổ biến, có ở 3 miền trên đất nước Việt Nam, tuỳ từng địa phương mà có 

những thay đổi, linh hoạt trong nguyên liệu, nhưng cơ bản về nước dùng và sợi hủ tiếu 

thì khá giống nhau. Người nước ngoài cũng rất thích thú hủ tiếu, nên món ăn này nằm 

trong check-list ẩm thực của họ khi đến Việt Nam. 

Bánh bao: Món ăn vốn có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng là món ăn bình dân quen 

thuộc với người Việt, có thể ăn thành bữa no hoặc lót dạ bất cứ buổi nào trong ngày. 

Phiên bản bánh bao Trung Quốc truyền thống có nhiều gia vị và nguyên liệu hơn so với 

Việt Nam, nhưng cơ bản cũng khá tương đồng. 

Mì vằn thắn (hoành thánh): Vốn xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng khi vào Việt Nam 

trở thành món ăn ngon được đón nhận ở nhiều nơi, thường ăn trong bữa sáng. Mì vằn 

thắn ở Việt Nam đã có khá nhiều cải tiến, thay đổi để hợp với khẩu vị người Việt hơn. 

Còn nếu muốn ăn mì vằn thắn chuẩn vị gốc Trung Quốc ở Việt Nam thì có thể tìm đến 

các nhà hàng Trung Quốc, do người Hoa kinh doanh.  

Súp: Món ăn bắt nguồn từ châu Âu, hàng chục năm trở lại đây đã trở nên phổ biến 

với người dân Việt Nam. Súp thường là món khai vị ở các tiệc cưới, hoặc thường sử 

dụng trong các bữa ăn sáng, vì đặc điểm của món ăn này là ít no và ít kén chọn người 

ăn. Súp được nấu chung với rau, củ, hầm với xương lợn, bò. Từ khi món ăn này được 

du nhập vào nước ta, nó đã có một chút thay đổi trong sơ chế và phối hợp nguyên liệu. 

Ngoài những món súp thông thường, người Việt còn sáng tạo thêm nhiều món súp như 
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súp gà, súp cua hay súp óc lợn, v.v. Không thể phủ nhận rằng súp đã và đang trở thành 

món ăn được mọi người Việt sử dụng ngày càng nhiều hơn.  

Bánh Flan: Bánh có nguồn gốc từ châu Âu, nay không hề xa lạ với những tín đồ 

ăn uống của Việt Nam, dù người già hay trẻ nhỏ đều đã từng một lần thưởng thức món 

tráng miệng này. Bánh Flan là sự kết hợp giữa trứng và sữa hòa quyện vào nhau, sau đó 

làm đông lại thành một khối. Người Châu Âu gọi bánh flan là “crème caramel”, dùng 

ăn tráng miệng kèm với cà phê, sữa, một ít đường đun (caramen) và một ít đá. Ở Việt 

Nam, mọi người còn cho thêm một ít nước cốt dừa vào thành phần của bánh, giúp cho 

bánh có thêm độ béo, làm tăng thêm hương vị cho thực khách.  

Các món ẩm thực Hàn Quốc: Những năm gần đây trào lưu ẩm thực Hàn Quốc trở 

nên phổ biến và trở thành hương vị yêu thích của giới trẻ Việt Nam. Những nhà hàng ăn 

đồ Hàn được mở ra ở nhiều nơi, được nhiều tầng lớp trong xã hội biết. Các món ăn Hàn 

Quốc được yêu thích rộng rãi là mỳ và jang (nước sốt và bột nhão làm từ đậu nành), đặc 

biệt là kim chi. Ẩm thực của nước này cũng lành mạnh, giúp cho con người nâng cao 

thể lực, sức khỏe bản thân, sự phong phú và độc đáo của nó đem đến nhiều hương vị 

khác biệt. Chẳng hạn, món cơm trộn bibimbap (cơm trộn với các loại rau khác nhau và 

các thành phần khác) là món ăn có mùi vị pha trộn lẫn nhau, màu sắc đặc biệt và chất 

dinh dưỡng rất cân bằng; nhiều món hấp dẫn giầu dinh dưỡng như miyeokguk (súp rong 

biển nâu), doenjangguk (súp đậu tương), bulgogi (thịt ướp nướng) và galbi (xương sườn 

nướng); các món súp rất tốt cho chế độ ăn kiêng và các món thịt được ăn kèm với rau 

diếp để cung cấp chất dinh dưỡng một cách cân bằng. Điều đặc biệt và thú vị nhất của 

món ăn Hàn Quốc chính là thực phẩm lên men, bao gồm cả kim chi, ganjang (nước 

tương), doenjang và gochujang (ớt). Sự lên men thực phẩm liên quan đến hoạt động của 

các vi khuẩn có lợi cho cơ thể, tạo ra món ăn vừa ngon vừa cân bằng dinh dưỡng, chính 

là thế mạnh giúp cho món ăn Hàn Quốc chinh phục được nhiều tầng lớp người Việt. Đồ 

uống Hàn Quốc đặc biệt được giới trẻ ưa chuộng, điển hình nhất là nước gạo, rượu gạo, 

ngoài ra còn có rượu Soju, loại rượu rất dễ uống bởi nồng độ cồn thấp, nên phụ nữ cũng 

rất thích. Có thể thấy rằng, hương vị ẩm thực Hàn Quốc đem lại cảm giác tươi ngon, 

hấp dẫn và rất hợp khẩu vị của người Việt, nhanh chóng hòa nhập cùng món ăn Việt, 

góp phần làm phong phú đời sống ẩm thực của các bạn trẻ trong nước44. 

Các món ăn Thái Lan: Ngoài các món ăn quen thuộc là đồ Hàn, đồ Nhật, đồ Trung 

Quốc, pizza, mì Ý, v.v. thì các món ăn Thái Lan hiện nay cũng rất được ưa chuộng ở 

Việt Nam. Chỉ với 30.000-35.000 đồng, thực khách sẽ có cơ hội thưởng thức những 

món ăn vặt Thái Lan đang “hot” như chè Thái, xôi xoài, kem dừa, kem cuộn, bún Thái 

hoặc cao cấp hơn nữa là Tom Yum. 

Hiện nay, nhiều món ăn được phối hợp giữa nền ẩm thực ngoại quốc và Việt Nam. 

Chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều nguyên liệu dùng cho bữa ăn thường ngày có nguồn 

gốc từ ngoại quốc như: Hành tây, măng tây, khoai tây, mùi tàu, v.v. Bánh mì ở nước ta 

 
44 Nguồn: Gia Hiền, Những món là đặc sản nức tiếng ở Việt Nam nhưng hoá ra lại có nguồn gốc từ nước ngoài, 

nhiều người đã nhầm lẫn bấy lâu nay, theo Tổ quốc, 02/5/2020. 
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được còn được gọi là “Sanwich Việt Nam”, hay “Baguette Việt Nam”, nhưng món ăn 

gần gũi và dân giã này thực chất bắt nguồn từ Pháp, khi du nhập sang Việt Nam thì được 

biến tấu, sáng tạo theo kiểu khác hẳn so với ở Pháp. Bánh mì Việt Nam có thể được 

thêm vào tới cả chục loại nhân khác nhau như: Pate, chả lụa, lợn quay, xíu mại, ốp la, 

thịt nướng, v.v. và điểm nhấn của “Sandwich Việt Nam” đó là có kèm rau, dưa, đồ chua, 

rau mùi, v.v. làm cho nó trở nên hấp dẫn không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. 

Bánh mì phương Tây có dạng vuông hoặc tròn với các nguyên liệu như bơ, sốt 

mayonnaise, trứng opla, hành tây, xà lách, v.v. khi du nhập vào Việt Nam lại được biến 

tấu thành ổ dài với các nguyên liệu kết hợp như patê, chả lụa, thịt nướng, dưa chua, hành 

lá, phá lấu, xíu mại, v.v. Bánh mì Việt Nam được bình chọn là Top 10 món ăn đường 

phố ngon nhất thế giới, rõ ràng đây là sự kết hợp tuyệt vời của nền ẩm thực Âu và 

Á. Ngoài ra, còn có những loại thực phẩm khác được du nhập về Việt Nam như bít tết 

(beef steak), sốt vang, dăm bông (jambon) và xúc xích (saucisse), khi đó chúng được 

pha chế, biến tấu theo nhiều phương thức khác nhau và nhờ đó mà làm nên một nền ẩm 

thực Việt Nam phong phú, đa dạng hiện nay. Việt Nam tiếp xúc với ẩm thực phương 

Tây qua con đường áp đặt bởi sự xâm lược, nhưng sau đó người Việt đã tiếp thu và chọn 

lọc, Việt hóa các yếu tố bên ngoài để làm phong phú, đa dạng nền ẩm thực dân tộc, đưa 

hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến gần với bạn bè năm châu. “Giao 

lưu và tiếp biến văn hóa xảy ra khi những nhóm người cộng đồng dân tộc có văn hóa 

khác nhau tiếp xúc với nhau tạo nên sự biến đổi về văn hóa của cộng đồng dân tộc đó”. 

Văn hóa Việt Nam giao lưu với văn hóa thế giới một cách tự nguyện và chủ động góp 

phần đưa VHAT Việt Nam đến gần với nền ẩm thực thế giới. Những giống cây trồng, 

vật nuôi của phương Tây du nhập vào Việt Nam chủ yếu được trồng ở những vùng có 

khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, Sa Pa, v.v.; các loại nguyên liệu như khoai tây, cà rốt, bắp 

cải, hành tây, củ dền, đậu Hà Lan, măng tây, dâu tây, quả phúc bồn tử, các giống xà lách 

Pháp, v.v. đã trở thành những cái tên không thể thiếu trong các món ăn của Việt Nam. 

Về thức uống, Việt Nam nổi tiếng với việc trồng và xuất khẩu cà phê, đây cũng là 

một loại cây trồng có xuất phát điểm từ phương Tây. Hiện nay, thế giới không thể không 

nhắc đến cái tên cà phê Việt Nam với sự yêu mến vì hương vị đặc trưng và thơm ngon. 

Ngoài cà phê thì sữa bò, rượu vang cũng được xem là những thức uống rất Tây, chế biến 

từ nguồn nguyên liệu được du nhập từ phương Tây như bò sữa tại các cao nguyên và 

nho ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Các loại thức uống có nguồn gốc phương Tây đã 

làm phong phú thêm cho đồ uống tại Việt Nam như cà phê, bia, sữa, rượu vang, nước 

ép trái cây, sinh tố, các thức uống đá xay, v.v. Điểm đặc biệt của quá trình du nhập các 

loại thức uống này là khi người Việt biết cách tận dụng các loại trái cây nhiệt đới như 

sầu riêng, thanh long, nhãn, chôm chôm, dưa gang, bơ, v.v. để kết hợp và sáng tạo nên 

các tên gọi khác rất mới lạ dựa trên nền công thức và cách phối trộn nguyên liệu đồ uống 

phương Tây. Cùng với quá trình giao lưu văn hóa và phát triển du lịch, các món ăn nước 

ngoài xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các 

thực khách Việt. Trong đó, ảnh hưởng mạnh mẽ nhất chính là ẩm thực đến từ 6 quốc 

gia: Pháp, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy du nhập từ nước ngoài 
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nhưng các món ăn ngoại luôn được Việt hóa cho phù hợp với khẩu vị của người Việt. 

Dù vẫn phải đảm bảo một số tiêu chuẩn nhất định của món ăn, nhưng tùy theo phong vị 

của từng địa phương mà các nhà hàng sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp, chẳng hạn như 

các món ăn Hàn Quốc chuẩn vị thường mặn và rất cay, nhưng khi chế biến tại Việt Nam 

thì không thể làm giống như người Hàn mà thiên về ngọt và ít cay hơn phiên bản gốc”. 

Sự tiếp biến của ẩm thực Việt Nam với ẩm thực ngoại quốc để hiện qua các món 

ăn du nhập vào nước ta được chế biến lại hoặc kết hợp với các nguyên liệu truyền thống 

tạo nên các món ăn mang đậm hương vị Việt Nam. Ngoài việc ảnh hưởng trong nguyên 

liệu, các món ăn, thì VAHT Việt Nam còn ảnh hưởng từ VHAT phương Tây trong cách 

trang trí tối giản và ngẫu hứng với các nguyên liệu, các loại sốt, kèm theo đó là việc sắp 

xếp thứ tự các món ăn trong các bữa tiệc với món khai vị, món chính và món tráng 

miệng kèm theo đồ uống khi dùng bữa. Người Việt còn linh hoạt dùng nĩa, muỗng, ăn 

theo khẩu phần như người phương Tây. Văn hóa của mỗi dân tộc chính là chiếc cầu nối 

dân tộc đó với thế giới và VHAT chính là một con đường gần gũi nhất để giao lưu và 

hòa nhập. Từ những khía cạnh trên, có thể thấy được sự tiếp nhận và phát triển VHAT 

dưới góc nhìn tiếp biến văn hóa. Sự khác nhau của nền ẩm thực mỗi đất nước, mỗi châu 

lục nằm ở sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và văn hóa. Tiếp xúc, tiếp biến văn hóa 

trong ẩm thực sẽ mang lại nhiều điều thuận lợi và giúp người Việt học hỏi những điểm 

tốt, điểm độc đáo của nền ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới, mang lại những công thức 

mới, nguyên liệu mới, cách phối hợp nguyên liệu và phương pháp chế biến mới giúp 

món ăn ngon hơn, bổ dưỡng hơn. Ngon, lạ, bắt mắt là những lý do khiến đồ ăn nước 

ngoài ngày càng hút khách, đặc biệt là thực khách trẻ tuổi. Không chỉ tạo nên các trào 

lưu ẩm thực mới, những món ăn ngoại du nhập trong quá trình “Việt hóa” còn góp phần 

làm phong phú thêm nền ẩm thực Việt45.  

4.3.2. Ẩm thực du nhập vào Điện Biên 

Với 54 dân tộc sống trong nhiều vùng địa lý trên toàn quốc, ẩm thực của mỗi dân 

tộc trong cộng đồng các dân tộc ngoài những điểm chung lại có bản sắc riêng biệt. Rất 

nhiều món trong số đó ít được dân tộc khác biết, như các món thịt lợn sống trộn phèo non 

của các dân tộc Tây Nguyên. Tuy nhiên, nhiều món ăn đã trở thành đặc sản trên đất 

nước ta và được nhiều người biết đến, như mắm bò hóc miền Nam, bánh cuốn trứng 

(Cao Bằng, Lạng Sơn), bánh coóng phù (bánh trôi dân tộc Tày, xuất xứ từ bánh trôi tàu 

của người Hoa), lợn sữa và vịt quay mắc mật (quả mật), khâu nhục Lạng Sơn (ảnh hưởng 

từ Quảng Đông, Trung Quốc), phở chua, cháo nhộng ong, phở cốn sủi, thắng cố, các 

món xôi nếp nương của người Mường, thịt chua Thanh Sơn (Phú Thọ), v.v. 

Đối với ẩm thực Điện Biên, các món ăn, đồ uống du nhập từ nước ngoài vào cũng 

có, từ các tỉnh, thành trong nước cũng có. Ẩm thực du nhập đã tới Điện Biên từ rất lâu 

năm, có những thứ đã vào từ thời Pháp thuộc, đặc biệt sau khi giải phóng Điện Biên 

năm 1954, người Kinh ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng và vùng Thanh – Nghệ - Tĩnh 

 
45 Nguồn: Hoàng Anh, Món ăn ngoại bùng nổ ở Việt Nam, Tạp chí Timeout điện tử, chuyên trang du lịch và cuộc 

sống thuộc Báo Đầu Tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 25/01/2017. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%B2ng_l%E1%BB%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFm_b%C3%B2_h%C3%B3c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_B%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1ng_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0y
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFc_m%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%AFng_c%E1%BB%91
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_M%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8Bt_chua
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Th%E1%BB%8D
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đã mang ẩm thực của họ tới Điện Biên. Càng về sau, do sự phát triển KT-XH của tỉnh, 

sự giao lưu rộng rãi giữa Điện Biên với toàn quốc và quốc tế, ẩm thực bên ngoài du nhập 

vào Điện Biên càng nhiều. Trước tiên, ẩm thực bên ngoài du nhập vào người dân khu 

vực đô thị và với người Kinh nhiều nhất, sớm nhất, về sau mới du nhập vào khu vực 

DTTS, đặc biệt là người Thái, dân tộc cận cư, xen cư nhiều nhất với người Kinh. Có thể 

nói, hiện nay ẩm thực du nhập đã hiện diện trong mâm cơm mỗi gia đình ở Điện Biên. 

Các món ăn du nhập vào Điện Biên rất nhiều: Từ nguyên liệu lúa gạo, củ dong 

riềng, v.v. chế biến được các loại phở, bún, miến, mì rất phong phú như phở Hà Nội, 

phở Nam Định, bún đậu mắm tôm, bún riêu, bún cá, bún bò Huế, bún thang, bún ốc, bún 

chả, bún thịt nướng, bún xáo măng, bún mọc, miến xào lòng gà, miến xào rau cần, miến 

xào mộc nhĩ, nấm hương, thịt bò, miến lươn Nghệ An (dạng nước), miến xào hến ăn 

kèm với bánh đa nướng, miến lươn xào, miến xào lòng gà, bánh đa cua Hải Phòng, v.v. 

Lẩu có thể coi là một biến thể của các loại mì nước hoặc món ăn mà ngày trước tên Việt 

gọi là hổ lốn (hay hẩu lốn) do phối hợp nhiều loại gia vị, rau, nấm, măng, khoai sọ, thịt, 

thủy sản và các dạng nước dùng chuyên biệt; hiện có các dạng lẩu mắm (dùng mắm cá 

rã thịt trong nồi để nấu nước dùng, ăn với nhiều loại rau vườn và rau rừng), lẩu dê, lẩu 

hải sản, lẩu thập cẩm, lẩu gà (thường ăn kèm rau ngải cứu) v.v. và có nhiều loại lẩu 

từ Trung Quốc, Thái Lan du nhập vào Việt Nam. Các món cuốn sử dụng lá nem hoặc 

một loại lá thơm (như lá lốt, lá cách, lá mắc mật, v.v.) cuộn nguyên liệu vào trong, đem 

nướng, rán hoặc ăn sống tùy loại. Nem Sài Gòn có nhân thịt lợn, giá đỗ, cua, tôm, mộc 

nhĩ, su hào, trứng và một số thành phần khác cuộn vào bánh đa nem. Gỏi cuốn là một 

món ăn cuộn được cuốn bằng bánh đa nem với nhân tôm, rau thơm, miến, thịt bò, chuối 

xanh, dứa thái con chì và các thành phần khác, chấm bằng nước chấm hay tương. Nem 

tai, nem bì dùng bì và tai lợn trộn thính, khi ăn người ta gắp từng chút bì, tai lợn vào 

giữa bánh đa nem cùng lá sung, lá đinh lăng, lá mơ lông, v.v. và cuộn lại, chấm nước 

chấm có vị chua ngọt dịu. Bò cuốn lá lốt không hoàn toàn là nem cuốn, nhưng có nhân 

thịt bò xay với tỏi, ướp và cuốn vào lá lốt, đem rán hoặc nướng lên; các biến thể khác 

của nó là món chả xương sông, chả lá lốt dùng thịt lợn. Nem lụi được nướng bằng xiên, 

khi ăn thường cuốn chung với bánh tráng, rau sống, khế, chuối chát, chấm vào nước 

chấm đặc trưng nấu bằng nếp và thịt lợn xay nhuyễn, v.v. Các món nộm thường trộn 

một loại rau, củ, quả kết hợp với các loại rau thơm, cùng nước mắm, muối, dấm, đường, 

tỏi, ớt và rắc lạc rang giã dập như: Gỏi Huế, gỏi gà xé phay, nộm sứa khô, v.v. Các món 

chế biến từ thịt, cá như: Giò có giò lụa (chả lụa), giò bò, giò hoa, giò sống; chả (có thể 

là thịt lợn, cá, tôm, cá mực tươi) có chả quế và chả cốm Hà Nội, chả cá Anh Vũ, chả 

mực Hạ Long, v.v.; thịt kho tàu; thịt lợn sữa quay nguyên con là đồ sính lễ thường dùng 

trong đám ăn hỏi; thịt vịt quay kiểu Quảng Đông hoặc vịt quay nhồi lá mác mật nổi tiếng 

ở Lạng Sơn, Cao Bằng; thịt chó Việt Trì, thịt chó Vân Đình; thắng cố Lào Cai; cá hồi 

Sa Pa, v.v. Các loại bánh như: Bánh chưng vuông; bánh tét; bánh bao nguồn gốc Trung 

Quốc; bánh bao chay, bánh bèo gốc ở miền Nam; bánh bột chiên, hay còn gọi là bánh 

nhúng nguồn gốc Trung Quốc và có nhiều biến thể ở châu Á; bánh bột lọc có xuất xứ từ 

Huế; bánh cuốn Phủ Lý; bánh cuốn Cao Bằng; bánh đúc chấm tương; bánh hỏi Bình 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi%E1%BA%BFn_x%C3%A0o_h%E1%BA%BFn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BA%A9u_m%E1%BA%AFm&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BA%A9u_d%C3%AA&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BA%A9u_h%E1%BA%A3i_s%E1%BA%A3n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BA%A9u_h%E1%BA%A3i_s%E1%BA%A3n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BA%A9u_th%E1%BA%ADp_c%E1%BA%A9m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BA%A3i_c%E1%BB%A9u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1_l%E1%BB%91t
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Dng_c%C3%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFc_m%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nem_r%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1_%C4%91%E1%BB%97
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A5m_m%C3%A8o
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A5m_m%C3%A8o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Su_h%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_%C4%91a_nem
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%E1%BB%8Fi_cu%E1%BB%91n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nem_b%C3%AC
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%A1_l%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1_l%E1%BB%91t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%99m_s%E1%BB%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%B2_l%E1%BB%A5a
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%C3%B2_b%C3%B2&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%B2_s%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_M%E1%BB%B1c_%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A3_qu%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A3_c%E1%BB%91m
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%82n_h%E1%BB%8Fi
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_bao
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_b%C3%A8o
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1nh_nh%C3%BAng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1nh_nh%C3%BAng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_b%E1%BB%99t_l%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_h%E1%BB%8Fi
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Định; bánh mì ba-tê, xúc xích, dăm bông xuất xứ từ Pháp; bánh đậu xanh Hải Dương; 

bánh cáy Thái Bình; bánh Suse Hà Nội (hay còn gọi là bánh phu thê) dùng trong cưới 

hỏi; cốm vòng Hà Nội, v.v. 

Về gia vị: Có nhiều thứ du nhập vào Điện Biên như bột ngọt (mì chính); hạt tiêu; 

các loại dầu ăn (trộn rau, nộm hay chiên, xào); nước mắm làm từ nhiều loại cá; tương 

làm từ xôi nếp, đậu tương, ngô hoặc lạc ủ lên men; xì dầu còn gọi là tương đen, tàu vị 

yểu làm từ hạt họ đậu như đậu nành, thịnh hành trong ẩm thực miền Nam; các loại mắm 

đặc như mắm tôm, mắm ruốc, mắm nêm, mắm cáy, mắm tép, mắm tôm chua (đặc sản 

miền Trung), mắm cua, mắm bò hóc, mắm cá chẻm, mắm rươi, mắm ba khía, v.v. 

Về đồ uống: Có nhiều thứ du nhập vào Điện Biên như các loại rượu vang (làm từ 

nho); bia hơi hoặc bia đóng chai nổi tiếng như bia Hà Nội, bia Sài Gòn và nhiều hãng 

bia nước ngoài; trà Thái Nguyên, trà ô long, trà sữa trân châu Đài Loan, trà Trung Hoa, 

trà Nhật Bản, trà “bát bảo lường xà” (nấu bằng các loại thảo dược như lá tre, mía, táo 

tàu, v.v. có vị ngọt); cà phê Tây Nguyên và các tỉnh khác; sữa tự nhiên và sữa nhân tạo 

trong nước sản xuất và có cả nhập khẩu; tào phớ du nhập từ Trung Quốc; nước đậu (đậu 

tương xay hòa nước, lọc và đun sôi để nguội); sữa chua; các loại nước uống ngọt có gas 

trong nước hoặc nhập từ ngoại quốc và các loại nước khoáng đóng chai, v.v. 

  

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_m%C3%AC_ba-t%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%BAc_x%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C4%83m_b%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99t_ng%E1%BB%8Dt
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AC_ch%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%A7u_%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BA%AFm
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%AC_d%E1%BA%A7u
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFm_t%C3%B4m
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFm_ru%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFm_n%C3%AAm
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFm_c%C3%A1y
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFm_t%C3%A9p
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFm_t%C3%B4m_chua
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%AFm_cua&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFm_b%C3%B2_h%C3%B3c
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFm_r%C6%B0%C6%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFm_ba_kh%C3%ADa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bia_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bia_S%C3%A0i_G%C3%B2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_s%E1%BB%AFa_tr%C3%A2n_ch%C3%A2u_%C4%90%C3%A0i_Loan
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1t_b%E1%BA%A3o_l%C6%B0%E1%BB%9Dng_x%C3%A0&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0o_ph%E1%BB%9B
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Chương 5. ẨM THỰC CÁC TỘC NGƯỜI KHÁC Ở ĐIỆN BIÊN 

5.1. Ẩm thực tộc người Lào 

5.1.1. Vài nét về đặc điểm tộc người 

Dân tộc Lào là một trong 54 dân tộc ở Việt Nam, có các nhóm: Lào Bốc (Lào 

Cạn), Lào Nọi (Lào Nhỏ). Người Lào vốn di cư từ nước Lào vào Việt Nam và có mặt ở 

Tây Bắc nước ta vào khoảng thế kỷ thứ XIII - XIV. Hiện tại, dân tộc Lào cư trú chủ yếu 

ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá. Tiếng nói của người Lào ở Tây 

Bắc thuộc hệ ngôn ngữ Thái, nhóm Thái phía Tây. Tiếng Lào ở Việt Nam và tiếng Lào 

ở bên kia biên giới cơ bản là một, nên người Lào, người Thái ở Việt Nam và người Lào 

ở Lào, người Thái ở Thái Lan có thể giao tiếp với nhau không cần phiên dịch. 

Dân tộc Lào là một trong 19 thành phần dân tộc ở tỉnh Điện Biên, theo TĐTDS 

và nhà ở ngày 01/4/2019, dân tộc Lào có 5152 người, chiếm 0,86% dân số toàn tỉnh và 

1,04% dân số các DTTS trong tỉnh. Trong tỉnh Điện Biên, dân tộc Lào phân bố chủ yếu 

ở hai huyện Điện Biên (3396 người) và Điện Biên Đông (1613 người). Những xã có số 

lượng trên 100 người Lào trong tỉnh gồm: Xã Pa Thơm, Núa Ngam, Mường Nhà, Na 

Tông, Mường Lói và Phú Luông thuộc huyện Điện Biên; xã Chiềng Sơ, Mường Luân, 

Pú Hồng và Tìa Dình thuộc huyện Điện Biên Đông, trong đó nhiều nhất ở các xã Mường 

Luân (1072 người) huyện Điện Biên Đông và Núa Ngam (817 người) huyện Điện Biên. 

Người Lào sống định cư, có bản đông tới cả trăm nhà. Bản người Lào thường là 

nơi đất bằng phẳng ở chân núi hoặc chạy dọc theo suối, thuận tiện cho sản xuất và đi lại, 

giao tiếp xã hội. Người Lào sống thành bản riêng, nhưng cũng có bản xen kẽ với các 

dân tộc khác như Thái, Khơ Mú. Bản Lào thường cư trú mật tập, giữa các nhà thường 

trồng cây ăn quả hoặc cây lấy bóng mát. Mỗi bản có bốn, năm chục nóc nhà, bản đông 

dân có tới hàng trăm nhà. Sinh sống ở Tây Bắc, tổ chức xã hội của người Lào phụ thuộc 

vào tổ chức hành chính của phong kiến Thái trong vùng, nhưng được quyền tự quản ở 

cấp bản. Thiết chế tự quản chi phối hoạt động kinh tế, đạo đức truyền thống, thậm chí 

cả đời sống tâm linh. Người Lào có nhiều dòng họ, những họ lớn là họ Lò, họ Vi, họ 

Lường, họ Ca, v.v. mỗi dòng họ cũng có kiêng kỵ như dòng họ của người Thái cùng tên. 

Theo truyền thống dân tộc, người Lào dựng nhà lưng tựa vào núi, mặt quay ra suối 

và cả bản đều làm nhà theo một hướng, nhà ở thường rộng lòng, thoáng đãng, chắc chắn. 

Nhà của người Lào trước kia là nhà sàn, nguyên liệu làm nhà là gỗ, tre, nứa, lá sẵn có ở 

trong rừng, nhưng hiện nay để hạn chế việc khai thác gỗ, bảo vệ rừng, nhiều gia đình đã 

dùng gạch để xây tầng trệt của nhà sàn (ví dụ ở bản Na Sang 2, xã Núa Ngam, huyện 

Điện Biên). Do đó, nhà sàn của người Lào ở đây đã bị biến tướng đi ít nhiều, tầng dưới 

thường sử dụng làm kho chứa lương thực và để đồ dùng gia đình, tầng trên để ngủ, nghỉ, 

sinh hoạt, ăn uống, v.v. đặc biệt ở một bên đầu hồi của nhà, người ta còn làm thêm một 

sàn nhỏ đua ra ngoài để đặt khung dệt46.  

 
46 Nguồn: Minh Giang – Huy Long, Đôi nét về văn hóa dân tộc Lào ở Điện Biên, Điện Biên TV, ngày 04/5/2013. 
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Gia đình người Lào phổ biến là hình thức gia đình nhỏ, một vợ một chồng, là gia 

đình phụ hệ, phụ quyền, trong gia đình con cái được đối xử bình đẳng, không phân biệt 

trai hay gái, nhưng khi xây dựng gia đình thì con gái chỉ được của hồi môn, không được 

chia bất động sản. Người cha có vai trò quyết định mọi vấn đề trong gia đình, nhất là 

trong quan hệ đối ngoại với bản, mường và tiếp khách.  

Người Lào chủ yếu làm ruộng nước kết hợp với làm nương. Kỹ thuật làm ruộng 

nước của người Lào đạt trình độ khá cao, dùng cày với sức kéo là con trâu, dùng phân 

bón cho ruộng và hệ thống thuỷ nông khá quy mô. Người Lào rất chú trọng đến công 

tác thuỷ lợi, đắp đập, khơi mương, bắc máng cho có đủ nước cày cấy. Nếu như người 

Lào đạt trình độ khá cao trong việc trồng cấy lúa nước, thì họ lại tỏ ra ít kinh nghiệm 

trong việc làm nương. Trên nương, người Lào cũng trồng những cây lương thực như các 

dân tộc khác ở Điện Biên như: Lúa nương, ngô, khoai, sắn. Ngoài ra, trong vườn cạnh 

nhà ở còn trồng các cây gia vị, rau thơm, hành, tỏi, ớt, v.v. Người Lào chăn nuôi nhiều 

gia súc như trâu, bò, ngựa, lợn, chó, mèo, trong đó trâu, bò dùng kéo cày khi làm ruộng 

nước; con ngựa dùng vào việc chở hàng và cưỡi; con lợn vừa để ăn thịt, vừa dùng cúng 

bái trong các dịp lễ tết. Trâu, bò ban ngày được chăn thả vào rừng, tối lùa cả đàn về 

chuồng. Các loại gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng được nuôi nhiều trong các gia đình, 

ban ngày nuôi thả, tối nhốt chuồng, nên chắc thịt, ít mỡ, vừa để ăn và tiếp khách quý, 

vừa phục vụ cho nhu cầu hiến sinh khi cúng bái trong lễ, tết. Người Lào sinh sống chủ 

yếu ở vùng thấp, nhiều suối, lắm cá, nên thường đánh bắt các loại cá, tôm, tép làm thức 

ăn hàng ngày. Người Lào còn săn bắt nhiều loại muông thú trên rừng làm thức ăn, đồng 

thời bảo vệ mùa màng. Việc khai thác lâm thổ sản được người Lào quan tâm, măng 

rừng, nấm hương, mộc nhĩ, mật ong, các rau rừng, các loại hoa quả dại, củ mài, củ nâu, 

v.v. được đồng bào khai thác, sử dụng thường xuyên làm thức ăn hoặc làm thuốc.  

Người Lào được cho là đã theo các nhánh sông, suối di cư tới Điện Biên để tìm 

vùng đất thích hợp canh tác lúa nước và đánh bắt cá, họ đã chọn sông Nậm Núa là nơi 

sinh sống và định cư cho tới ngày nay. Với tập quán trồng lúa nước và đánh bắt cá, 

người Lào thường sống quần tụ bên các dòng sông, con suối thành các bản có từ vài 

chục đến hàng trăm hộ gia đình. Nguồn nước với họ vô cùng quan trọng, đối với người 

dân bản Na Sang (xã Núa Ngam, huyện Điện Biên), sông Nậm Núa vừa là nơi cung cấp 

phù sa cho đồng ruộng, cung cấp thực phẩm cho con người, vừa là nơi diễn ra những 

sinh hoạt thường nhật. Bên dòng sông nhỏ, cuộc sống cứ ngày một sinh sôi, từ một bản 

Na Sang với vài chục nóc nhà, giờ đây đã tách thành hai bản với hàng trăm hộ gia đình. 

Dân số các bản Lào ở Núa Ngam ngày một tăng, nhưng do địa bàn khó mở mang thêm 

ruộng nước, nên ngoài làm ruộng người dân còn làm thêm nương để đảm bảo cuộc sống. 

Đồng bào Lào có một số nghề thủ công phát triển tốt, sản phẩm không chỉ có 

tiếng đối với người Lào, mà còn có tiếng với các dân tộc khác trong vùng như nghề dệt, 

mộc, đan lát, gốm, rèn, kim hoàn. Trước đây, khi còn sống tự cấp, tự túc, các gia đình 

người Lào vẫn tự làm dụng cụ lao động sản xuất, đồ gia dụng, vải vóc. Trồng bông, dệt 

vải là công việc bất cứ phụ nữ trưởng thành nào cũng biết và thành thạo. Thổ cẩm của 
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người Lào – nơi lưu giữ những hình ảnh diễn tả tập quán, phong tục truyền thống của 

họ, được coi là nét văn hóa đặc sắc cần gìn giữ. Người Lào thường hay dùng ngựa thồ 

vận chuyển hàng thủ công đi bán ở xa, tuy chưa phải là thương nhân chuyên nghiệp, 

nhưng người Lào đã có tư duy làm kinh tế thương mại. 

Hôn nhân: Theo nguyên tắc ngoại hôn dòng tộc, những người có quan hệ huyết 

thống không được lấy nhau. Tương tự như người Thái, người Lào thực hiện hôn nhân 

thuận chiều, con trai dòng họ nhính sao được phép và khuyến khích lấy con gái dòng 

họ lúng ta, nhưng nghiêm cấm lấy ngược lại. Theo tục cũ, chàng trai phải ở rể vài năm 

rồi mới được đưa vợ về nhà mình, hoặc ra ở riêng, ngày nay thời hạn ở rể đã giảm. 

Tang ma: Người Lào quan niệm chết chỉ là sự thay đổi thế giới tồn tại, sang sinh 

sống ở thế giới bên kia, nên không gào khóc. Họ không có tục con rể làm chủ đám tang 

như người Thái đen; chủ yếu thổ táng, chỉ những người có chức vị mới hoả táng. 

5.1.2. Ẩm thực trong các nghi lễ 

Dân tộc Lào cũng như nhiều dân tộc khác ở Tây Bắc, tin vào “vạn vật hữu linh”, 

mọi vật đều có linh hồn, có thần linh, do đó đồng bào có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, 

cúng bản, cúng cầu mưa, cúng mừng cơm mới, v.v. Tín ngưỡng, tôn giáo của người Lào 

ở Điện Biên mang đậm dấu ấn của đạo Phật, một số chùa Phật, tháp Phật ở xã Mường 

Luân (Điện Biên Đông) xưa có tục thiêu xác khi chẩu mường, chẩu bản chết. Khác với 

người Thái, lễ then kin pang (nghi lễ thỉnh cầu các thần linh về chữa bệnh, xin con nuôi, 

ban phát tài lộc, sức khỏe cho bà con bản mường, người Thái thường làm hàng năm) 

của người Lào không có các món thịt gà, thịt lợn, mà chỉ có chuối, mía, bánh chưng, 

rượu cần, v.v. Tuy vậy, ngày nay văn hóa truyền thống của dân tộc Lào đã dần biến đổi 

do tác động của quá trình giao thoa với các nền văn hóa khác, nhất là văn hóa Thái.  

Tết té nước (Bun huột nặm/ hốt nặm), hay lễ hội năm mới (Bun pi may) là Tết cổ 

truyền của dân tộc Lào (tương tự Tết Nguyên đán của người Kinh) với ý nghĩa cầu mong 

nước về cho cuộc sống sinh sôi, đâm chồi, nảy lộc, được tổ chức vào trước mùa mưa 

(thường là vào trung tuần tháng 4 dương lịch). Người Lào ở bản Na Sang (xã Núa Ngam, 

huyện Điện Biên) tổ chức tết vào khoảng ngày 13 – 15/4 hàng năm theo Phật lịch, với ý 

nghĩa đón chào năm mới. Tết này một thời gian bị mai một, đến năm 2015 được phục 

dựng lại. Năm 2017, Tết Bun huột nặm của người Lào ở bản Na Sang 1 (xã Núa Ngam, 

huyện Điện Biên) được Bộ VHTTDL công nhận là DSVHPVTQG. Theo truyền thống, 

Tết té nước của người Lào gồm: Ngày thứ nhất diễn ra lễ căm bản (cúng bản); ngày thứ 

hai kéo dài tới ngày thứ tư là tổ chức lễ cúng tổ tiên, lễ cầu mưa, các trò chơi dân gian 

và điệu múa lăm vông truyền thống. Từ năm 2015, một phần nghi lễ của Bun huột nặm 

là lễ cúng bản được tổ chức vào dịp tết nguyên đán, còn lại lễ cầu mưa và các trò chơi 

dân gian được tổ chức đúng thời điểm tết truyền thống của người Lào, đã góp phần tái 

hiện lại yếu tố văn hóa truyền thống của người Lào.  

Lễ cầu mưa (xó nặm phạ phôn) là một trong những nghi lễ chính của Tết té nước 

với các thủ tục xin nước và té nước để cầu xin trời đất, tổ tiên, các vị thần linh ban mưa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%9E_r%E1%BB%83
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%9E_r%E1%BB%83
http://www.dulichlao.com/tags/bun-pi-may
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cho hạt nảy mầm, cây xanh lá, vạn vật sinh sôi, đâm chồi, nảy lộc (vì vào cuối mùa khô, 

đầu mùa mưa, là thời điểm mở đầu cho chu kỳ sản xuất nông nghiệp rất cần mưa). Tục 

té nước ngày Tết cổ truyền của dân tộc Lào có đặc trưng là mọi người dù lạ hay quen, 

dù có hay không có địa vị trong xã hội khi đến thăm đều được gia chủ tiếp đón ân cần 

như nhau và thể hiện sự quý trọng bằng những “gầu” nước dội lên khắp người. Ðối với 

người Lào, vui là chính, ăn uống là phụ47. Hàng tháng, vào ngày rằm và ngày 30, họ có 

tục dâng lễ lên tháp theo nghi thức Phật giáo, lễ vật chỉ có hoa quả.  

Lễ mừng cơm mới (kin khẩu hó) là một trong những nghi lễ phổ biến của hầu hết 

các tộc người thiểu số ở Tây Bắc. Đối với người Lào, lễ mừng cơm mới có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng. Với tấm lòng thành kính, người Lào chọn những bông lúa đầu tiên chuẩn 

bị chín vàng để làm món cơm cốm (khẩu hang) dâng lên ông bà, tổ tiên và các vị thần 

linh để tạ ơn tổ tiên, các vị thần linh đã phù hộ, che chở cho các gia đình, dòng họ trong 

suốt quá trình gieo trồng, đồng thời đánh dấu kết thúc vụ mùa, chuẩn bị tâm thế bước 

sang vụ mới. Người Lào ở bản Mường Luân, xã Mường Luân (huyện Điện Biên Đông) 

lựa chọn ngày làm lễ từ 15/8 đến 21/8 âm lịch, các gia đình làm lễ riêng sau khi kết thúc 

nghi lễ chung của bản. Trước ngày lễ một tháng, cả bản đã họp thống nhất việc chuẩn 

bị cho lễ, các gia đình cũng tranh thủ tìm kiếm các đồ lễ cho mâm cúng của nhà mình. 

Trước đây, đàn ông thường rủ nhau vào rừng săn bắt các loại chim, sóc, dế mèn, sâu 

măng, cá suối, v.v. đem thịt sấy khô cất lên gác bếp. Bây giờ, việc săn bắt đã hạn chế, 

sản phẩm thường là sâu măng, ong non, dế mèn, cá suối, v.v. cùng với thịt lợn, gà, vịt 

do gia đình nuôi; phụ nữ chuẩn bị cốm, gạo nếp và hái lượm các loại rau, củ, quả, dưa, 

mía, mướp, khoai, ổi, măng, v.v. trồng trên nương. Đồng bào quan niệm mâm lễ càng 

đầy, càng nhiều sản vật thì càng thể hiện được sự no đủ, phát đạt của gia đình, do vậy 

từ mâm lễ cúng ma bản đến mâm lễ của gia đình thường có xôi trắng, cốm non, rượu 

gạo men lá, thịt lợn, thịt gà, thịt vịt, các loại côn trùng như dế mèn, ong non, sâu măng, 

các loại dưa, dứa, mía, chuối, mướp, bầu, bí, khoai sọ, v.v. tất cả đều được đồ chín, 

nướng, hấp hoặc luộc. Không giống như các dân tộc khác, người Lào thường chỉ cúng 

gia tiên vào các ngày lễ tết và ngày cúng cơm mới, vì họ quan niệm rằng người thân mất 

đi ở thế giới bên kia họ cũng có cuộc sống riêng, phải hạn chế việc gọi mời, kẻo làm 

phiền cuộc sống riêng của họ. Các gia đình luân phiên đến nhà nhau chúc tụng và ăn 

mừng cơm mới tạo nên sự đoàn kết, hân hoan trong bản48. 

5.1.3. Các món ăn, đồ uống 

Là cư dân nông nghiệp, nguồn lương thực chính của người Lào là gạo nếp, gạo tẻ 

nhưng gạo nếp vẫn giữ vai trò quan trọng hơn. Thường ngày người Lào hay ăn cơm nếp, 

các thực phẩm chính là cá, thịt lợn, thịt gà, thịt trâu, vịt, rau xanh, rau rừng. Người Lào 

thích ăn những món ăn chế biến từ cá, đặc biệt là món cá ướp (pà đẹc) rất nổi tiếng. 

Món ăn của người Lào dùng nhiều gia vị như ớt, gừng, me, lá chanh, nhất là ớt, vì thế 

 
47 Nguồn: Song An, Bun Huột Nặm - Niềm tự hào của người Lào ở Điện Biên, Báo Lao Động, 01/5/2021. 
48 Nguồn: Hoàng Châu - A Dơ, Độc đáo lễ mừng cơm mới của dân tộc Lào ở Điện Biên, Báo Tài nguyên và Môi 

trường, 25/4/2021. 
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có sự pha trộn giữa cay (ớt) và ngọt, được trung hoà bởi các thảo mộc. Vào các ngày lễ, 

tết hoặc trong các dịp đặc biệt, người Lào thường chuẩn bị những món ăn truyền thống 

được gìn giữ và truyền lại lâu đời như mọ cá, mọ da trâu (mọ nằng nâu), lam (dành cho 

những người đi rừng mà không có nồi niêu), v.v. Nhìn chung, nhiều món ăn, đồ uống 

của người Lào có sự tương đồng với các món ăn, đồ uống của người Thái. 

Sản phẩm từ gạo 

Gạo nếp nương: Gạo nếp nương của người Lào là kết tinh từ đất đai màu mỡ của 

núi rừng Tây Bắc, mang trong mình vẻ đẹp trắng ngần, vị dẻo, ngọt và hương thơm tự 

nhiên khó quên. Đặc biệt, mỗi năm nếp nương chỉ trồng được một vụ nên nó càng quý 

hiếm hơn. Nếp nương có hai loại là nếp trắng và nếp cẩm. Khi nấu gạo nếp nương thành 

xôi có cảm giác xôi không được kết dính lắm, hạt gạo không nhiều nhựa và nở nhiều 

như một số loại nếp khác, nhưng khi ăn người dùng mới cảm nhận được hết vị ngọt, 

dẻo, thơm trong hạt cơm, thậm chí gạo vẫn dẻo và mềm cả khi để 2-3 ngày. Nếp nương 

đã trở thành nguyên liệu chính để chế biến nhiều món ăn đặc sản như bánh chưng gù, 

bánh dày, cơm lam, xôi ngũ sắc, v.v. Qua khảo sát, có thể thấy phần lớn người Lào coi 

cơm nếp, cơm lam, xôi ngũ sắc là món truyền thống và đặc trưng. Để làm món xôi ngũ 

sắc, người Lào đã sử dụng những nguyên liệu tự nhiên để tạo màu như màu đỏ lấy từ 

quả gấc, màu vàng lấy từ củ nghệ, màu xanh lấy của lá gừng, màu đen thì dùng tro đốt 

của lá gừng. Xôi ngũ sắc không chỉ là món ăn sáng tạo mà còn thể hiện tâm niệm của 

người Lào ở Điện Biên mong muốn cho gia đình hạnh phúc, đủ ăn đủ mặc, cảm tạ trời 

đất đã ưu ái cho mùa màng bội thu. 

Bánh chưng gù ngoài dùng để ăn còn để dâng lên ban thờ ông bà, tổ tiên trong 

ngày tết. Bánh chưng gù có ý nghĩa so sánh như con người sẽ được sống lâu trăm tuổi, 

gù như chiếc bánh. Để làm bánh chưng gù ngon, trước tiên chọn lá dong to và đều, rửa 

sạch, lau khô; gạo nếp là nếp tan thơm; đỗ xanh đãi sạch vỏ, không lẫn sạn, được đồ 

chín rồi giã nát; thịt lợn ba chỉ, nhiều mỡ một chút, thái từng miếng dài rồi ướp với muối, 

hạt tiêu. Bánh chưng gù gói giống hình một ngọn núi, phần lưng lồi lên, bao quanh là 

các đường lạt chạy ngang thân bánh, bánh nào có phần gù càng cao, cân đối thì càng 

đẹp và càng thể hiện được sự khéo léo của người phụ nữ. Chiếc bánh đẹp nhất sẽ được 

chọn để thờ cúng tổ tiên. Ngoài ra, bánh gù của người Lào còn được dùng trong các bữa 

cơm tết mời bà con họ hàng, đặc biệt trong bữa cơm tất niên, cùng với rượu, thịt khô 

gác bếp, sự có mặt của bánh chưng với mùi thơm của lá dong rừng hòa quyện với mùi 

bánh đem lại hương vị hấp dẫn và còn thể hiện sự ấm no của gia đình trong năm mới. 

Trong những ngày tết, khi có khách đến nhà chúc tết, gia chủ thường mang bánh chưng 

ra đãi khách; khi con cháu về thăm, ông bà sẽ cho bánh chưng để làm quà. 

Người Lào có các món ăn đặc trưng từ rau, thịt gia súc, gia cầm và thủy sản, vì dụ 

món tiết canh rau rừng, dưa chua, canh bon, gà luộc, cá nướng, cá lạp, v.v.  

Các món từ rau 
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Tiết canh rau rừng: Món ăn này được coi là đặc sản của người Lào ở Mường Luân 

(huyện Điện Biên Đông), hầu hết những gia đình dân tộc Lào ở đây đều biết chế biến, 

do món ăn hấp dẫn và nguyên liệu cũng dễ tìm. Người Lào không chỉ ăn món này trong 

bữa cơm thường ngày mà còn dùng đãi khách và trân trọng dâng lên mâm cúng tổ tiên 

trong những ngày lễ, tết. Nguyên liệu: Lá cây bơ mó (cây rừng có thân dây leo, lá màu 

xanh nhạt, thường mọc vào mùa nóng, phát triển rộ từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, 

dễ tìm kiếm, nhưng không đem về trồng ở nhà được); gia vị có hành, tỏi, ớt, lá chanh, 

rau thơm và lạc rang. Chế biến: Lá bơ mó đem rửa sạch, giã nhuyễn rồi pha với nước và 

vắt bỏ bã để được một hỗn hợp sền sệt có màu xanh lục. Nhân tiết canh được chế biến 

từ các loại gia vị, rau thơm và lạc rang được phối trộn theo một công thức “đặc biệt”. 

Trộn hỗn hợp này với “nhân tiết canh” đã được chuẩn bị sẵn và một chút nước. Sau khi 

trộn đều, để khoảng 5 phút, hỗn hợp sẽ chuyển sang màu xanh thẫm và kết đông lại 

thành món tiết canh rau rừng thơm ngon, bổ dưỡng, nhìn rất hấp dẫn, có thể ăn ngay 

được. Muốn có món tiết canh rau rừng ngon, quan trọng nhất là phải nhanh tay và chuẩn 

công thức, lượng nước và lượng nhân phải phù hợp thì hỗn hợp mới đông cứng. Thưởng 

thức món tiết canh rau rừng, thực khách sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh mát của lá cây 

rừng, hòa quyện với mùi thơm của rau, vị cay của tỏi, ớt, vị bùi bùi của lạc rang49. 

Canh bon: Là món ăn dân dã của người Lào, người Thái, được chế biến từ nhiều 

nguyên liệu, trong đó có da trâu hoặc da bò, dọc bon ngọt, cà dại cùng các loại rau thơm, 

gia vị. Qua bàn tay khéo léo, người dân đã tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn bởi sự 

thơm ngon, giòn sật của da trâu quyện với vị hơi đắng của cà, thơm của mắc khén, ấm 

nóng của sả. Chính sự độc đáo trong hương vị và ấm nóng canh bon, nên người Lào đã 

dùng món ăn này để tiếp khách quý. 

Các món từ thịt lợn: Trong mâm cơm ngày thường và mâm cơm cúng của người 

Lào, các món thịt lợn có vai trò chủ đạo, gồm thịt lợn băm gói lá nướng, thịt lợn nướng 

gói và thịt lợn sấy khô, v.v. Món nướng là món ăn đặc trưng của dân tộc Lào, rất hấp 

dẫn, nguyên liệu chủ yếu cho món nướng là các loại thịt lợn, thịt gà, cá. 

Các món từ thịt gà: Gà luộc và gà mọ là các món ăn được hầu hết người Lào ưa 

thích. Gà luộc là món ăn không thể thiếu trong các mâm cơm cúng ngày Tết té nước của 

người Lào50. Gà mọ cũng là món ăn mang giá trị truyền thống, khâu chuẩn bị và chế 

biến rất cầu kỳ. Nguyên liệu chính là gà chăn thả, các loại gia vị đặc trưng như: Mắc 

khén, ớt bột, gừng, sả, các loại rau thơm như hành, thì là, mùi tàu, v.v. và đặc biệt không 

thể thiếu đó là bột gạo nếp nương thơm dẻo và lá dong rừng. Chế biến: Gà chặt thành 

miếng nhỏ vừa, tẩm ướp cho ngấm gia vị khoảng 15 phút, cho lên bếp rang đến khi thịt 

gà vừa chín. Các loại rau thơm rửa sạch, thái nhỏ, trộn đều với gà đã rang chín và bột 

gạo nếp rồi cho vào lá dong gói lại, bỏ vào chõ gỗ đồ chín tới. Thưởng thức món gà mọ 

 
49 Nguồn: Văn Thành Chương, "Tiết canh" rau rừng, món ăn độc lạ của người Lào ở Điện Biên, Báo Lao Động, 

23/10/2021. 
50 Nguồn: Một số tập tục ngày ngày Tết Bun huột nặm của người Lào ở Điện Biên, Cổng TTĐT Sở VHTTDL tỉnh 

Điện Biên – svhttdldienbien.gov.vn. 
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với xôi hoặc cơm, vị ngọt của thịt gà hòa quyện với rau thơm, bột gạo nếp tạo nên một 

hương vị quyến rũ.  

Các món từ trâu: Thịt trâu gác bếp là món ăn đã không xa lạ với du khách tới các 

tỉnh Tây Bắc. Thịt trâu gác bếp, còn gọi là thịt trâu hun khói, thịt trâu khô, thịt trâu sấy 

khô, v.v. là món ăn chế biến từ thịt thăn và bắp trâu tươi, tẩm ướp gia vị và làm chín dần 

bằng khói bếp củi. Các công đoạn từ chế biến đến khâu bảo quản thịt trâu gác bếp đều 

rất cầu kỳ, vệ sinh. Xưa kia, thịt trâu gác bếp là món chỉ có ở người Thái đen, nhưng với 

vị ngon đặc biệt, nó đã trở thành món ăn phổ biến cho các DTTS ở Tây Bắc. Đồng bào 

các dân tộc làm món thịt gác bếp này để tích trữ ăn dần. 

Từ nguyên liệu thịt trâu, người Lào chế biến một số món ăn truyền thống độc đáo 

như canh da trâu thối, mọ da trâu (mọ nằng nâu). Để chế biến món mọ nằng nâu người 

ta làm sạch da trâu sau khi đã ủ 1-2 ngày, sau đó đem ngâm trong nước sạch nhiều giờ 

đến khi da mềm thì thái thành từng miếng nhỏ và trộn đều với nhiều loại gia vị như ớt, 

tỏi, sả, muối, mỳ chính. Tiếp theo, toàn bộ các nguyên liệu đã sơ chế được gói vào lá 

chuối và cho vào chõ đồ 30-45 phút, tạo ra một món ăn có mùi thơm rất hấp dẫn, các 

nguyên liệu quyện, sánh, bắt mắt, khi ăn miếng da trâu có độ mềm, dẻo và dai vừa phải. 

Các gia đình người Lào thường chế biến món này để tiếp đãi khách đến nhà và ăn khi 

công việc rảnh rỗi. Theo chia sẻ của một người Lào tại bản Na Sang 1, xã Núa Ngam: 

“Món mọ nằng nâu là món ăn truyền thống độc đáo, quen thuộc của đồng bào dân tộc 

Lào. Nó không chỉ đơn thuần là thực phẩm đem lại sinh lực mà hơn thế còn là sợi dây 

tình cảm gắn kết những thành viên trong gia đình. Món mọ nằng nâu là món ăn bổ 

dưỡng, nhờ ăn mọ nằng nâu nên có cơ thể chắc khỏe, dẻo dai và vì thế mà đi rừng, làm 

nương cả ngày vẫn không mỏi cái chân, không đau cái lưng” (Thảo luận nhóm cộng 

đồng, nam, 43 tuổi, nông dân). 

Các món từ cá:  

Món ăn không thể thiếu trong mâm cơm hàng ngày của người Lào là các món chế 

biến từ thủy sản. Họ thích ăn món mắm pà đẹc rất nổi tiếng, được xem là món đặc sản 

làm từ cách lên men cá, cua (bắt ở sông) rồi trộn với gừng, ớt và một số gia vị khác, tạo 

nên vị ngọt thực phẩm và cay nồng. Người Lào còn có món mắm cá rất ngon được làm 

từ da trâu, ớt nướng, tỏi nướng, riềng nướng, đường và một số gia vị thảo mộc khác. 

Món cá gói lá nướng, cá kho cũng là những món ăn được hầu hết người Lào cho là món 

ăn truyền thống. Món cá nướng chế biến cầu kỳ, thường sử dụng khi gia đình có khách 

hoặc trong dịp lễ, tết. Để làm món này, cá phải để nguyên con, mổ bỏ ruột, nhét vào 

bụng cá cây sả, bên ngoài tẩm muối, ớt rồi đem nướng trên than hồng cho tới khi chín 

vàng, thơm phức, quyện mùi hương của sả. Sau đó, cá được xếp vào lá chuối, gói chắc 

rồi đem nướng hoặc đồ. Món ăn có hương vị thơm, ngon, thường dùng ăn kèm với các 

món măng. Để làm món cá gói lá nướng, người ta dùng lá chuối to, không bị sâu, rách, 

rửa sạch và hơ qua lửa cho mềm. Cá mổ bỏ ruột, rửa sạch, thái thành miếng vừa ăn, ướp 

các gia vị ớt, sả, mắc khén, sau đó gói vào lá chuối, kẹp vào que tre, nướng trên than 

hồng. Cũng với nguyên liệu cá gói lá như vậy, người ta không nướng mà đem đồ trong 
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chõ gỗ để tạo món cá gói lá đồ. Không thể không nói tới món lạp cá nhưng món này cầu 

kỳ trong quá trình chọn nguyên liệu và chế biến. Món lạp cá là món ăn thơm ngon, người 

Lào học từ người Thái qua nhiều năm giao thoa văn hóa, thường chỉ chế biến trong các 

ngày vui, ngày hội, lễ, tết hay trong các bữa tiệc đãi khách quý, v.v. Cá làm lạp phải 

chọn cá to, tươi. Chế biến: Cá đem mổ, bỏ ruột riêng, đánh sạch vảy, dùng cám gạo nếp 

thấm cho khô nước, sau đó lọc thịt ra, thái nhỏ thành miếng con chì, ngâm vào nước 

măng chua đặc hay nước chua làm từ lá dâu da xoan. Vớt thịt cá ra, vắt ráo nước, trộn 

đều với các loại gia vị thành món lạp, bày lên đĩa và rắc lên những miếng da cá nướng 

chín giòn, bóp vụn. Trong khi ăn lạp cá, người ta thường ăn thêm hai món cá bổ sung là 

canh cá chua và “xẩy pa”. Người Lào cho rằng ba món cá này có tác dụng hỗ trợ nhau, 

làm cho bữa tiệc càng ngon, bởi ăn canh cá chua sẽ không khát, lại an toàn vì món “xẩy 

pa” chế biến từ mật và ruột cá giúp người ăn không bị lạnh bụng, đau bụng, v.v.  

Món lạp trong tiếng Lào có nghĩa là “may mắn”, là món ăn truyền thống trong lễ 

hội và cũng là món ăn dân tộc gần gũi của người Lào. Lạp có thể làm từ cá như đã nói 

ở trên, cũng có thể làm từ thịt bò, thịt trâu. Chế biến lạp từ thịt người ta thường băm nhỏ 

thịt rồi trộn với ớt, tỏi, rau bạc hà, mùi tàu, húng và nước cốt chanh. 

Các món hoa quả: Mùa nào thức ấy, người Lào ăn các loại hoa quả tươi sống 

trồng được trong vườn nhà như quả đu đủ, quả mận, quả mít, quả cam, quả chanh, quả 

bưởi, quả đào, quả dứa, quả nhãn, quả khế, v.v. 

Các gia vị - đồ chấm 

Để món ăn có được đậm hương vị thơm ngon, người Lào cũng giống như người 

Thái, đều sử dụng các loại gia vị, rau thơm như rau húng, rau răm, rau mùi, lá lốt, mắm, 

mùi tàu, nghệ, tỏi, riềng, ớt, sả, hành, mắc khén, v.v. để tẩm ướp cá, thịt. Cùng như 

người Thái, đồ chấm của người Lào chủ yếu là chẳm chéo, dùng để chấm xôi, các món 

luộc, đồ nướng và các món rau sống, v.v. Chẩm chéo có nhiều loại, một bát chéo cơ bản 

thường có nguyên liệu chính là ớt, muối, mắc khén, tỏi, mỳ chính, v.v. Cách chế biến 

cũng rất đơn giản: Ớt khô hoặc tươi đem nướng lên cho thơm và giòn để lấy vị cay và 

mùi thơm, cùng với tỏi và mắc khén, tất cả đem giã chung là được. Từ đó, người ta có 

thể chế ra được nhiều loại chéo khác như chéo pà (chéo cá), chéo tắp cáy (chéo gan gà), 

chéo nặm xổm (chéo nước chua), chéo pịa trâu, v.v. Đặc biệt, chéo pịa trâu là đồ chấm 

phổ biến của người Lào, nguyên liệu chính là dưỡng chấp ở ruột non con trâu đem chưng 

cùng với vài miếng thịt trâu nhỏ để tạo thêm mùi vị trâu, rồi trộn với chéo cơ bản, thêm 

chút lá chanh. Chéo pịa trâu dùng để chấm thịt trâu luộc, hấp, nướng, người dùng sẽ cảm 

nhận được vị đăng đắng, ngọt ngọt, bùi bùi của đồ chấm, khi ăn với các thức ăn sống 

hoặc tái, hoặc nướng chín tới cũng khônglo bị đau bụng, rồi loạn tiêu hoá, v.v. 

Các đồ uống  

Người Lào thích uống nước chè xanh, nhiều người uống hàng ngày loại nước này 

vì cho rằng chè xanh là một thức uống lành mạnh, có lợi cho sức khỏe, giảm thiểu các 

vấn đề về tim mạch, tăng cường sinh lực, làm chậm quá trình lão hóa, v.v. Người Lào 
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thường uống nước dừa pha trộn với các nước uống khác và rất thích nướng quả dừa lên 

rồi lấy nước uống, nước dừa có vị ngọt và thơm rất đặc trưng. 

Người Lào ưa uống rượu cần. Ngày nay, trong các món đồ dâng cúng và tiếp đãi 

khách, người Lào thường sử dụng rượu trắng, ngoài ra họ còn uống rượu ngâm các dược 

liệu để nâng cao sức khoẻ. Một trong các loại rượu đồng bào ưa thích là rượu ngâm sâu 

chít, loại sâu này tìm được trong thân cây chít sẵn có trong vùng, có thể rang chín để ăn 

trực tiếp, hoặc ngâm rượu thì bỏ sâu luôn vào bình rượu mà không cần phải chế biến, 

còn muốn bảo quản để dùng dần thì đem sâu nhúng rượu nhẹ, vớt ra, đem phơi hoặc sấy 

khô. Kinh nghiệm quý từ dân gian được soi sáng bởi các nghiên cứu khoa học gần đây 

cho thấy sâu chít là loài côn trùng có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt có công dụng 

hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân ung thư sau chiếu xạ, v.v.  

Người Lào có tục ăn trầu. Mỗi miếng trầu là sự kết hợp giữa lá trầu không, cau, 

vỏ cây, vôi tôi, có người còn nhai thêm vài sợi thuốc lào hoặc vo nhúm thuốc lào thành 

viên nhỏ để xỉa và miết vào răng nhằm giữ lại hương vị của miếng trầu. Bộ dụng cụ ăn 

trầu được tạo bằng nhiều nguyên liệu, có thể là đồng, bạc hoặc gốm và còn kèm thêm 

ống nhổ, dao bổ cau, ống ngoáy, chìa ngoáy, lọ đựng vôi. Ăn trầu trước đây còn là để 

bảo vệ hàm răng của mình, nhờ chất chát của trầu cau làm cho lợi răng co lại bám sát 

lấy chân răng, giúp hàm răng cứng chặt lại không bị lung lay. Không chỉ những ngày lễ, 

ngày tết, mà cả những ngày thường đồng bào Lào vẫn giữ thói quen ăn trầu51. 

Ứng xử trong ăn uống 

Thói quen khi ăn uống của người Lào là ngồi xổm trên nền nhà, quanh mâm cơm, 

thức ăn được mang lên cùng một lúc. Trong mâm cơm, những người bề trên được gắp 

thức ăn đầu tiên, sau đó theo thứ tự tuổi tác, mọi người gắp tiếp các món ăn. Khách đến 

nhà không được ngồi ăn tiếp khi những người khác đã đứng dậy. Khách ăn xong, trong 

bát nhất định phải chừa lại một chút thức ăn, nếu không người ta sẽ nghĩ rằng khách ăn 

chưa đủ no, chủ nhà sẽ mất thể diện. 

5.2. Ẩm thực tộc người Khơ Mú 

5.2.1. Vài nét về đặc điểm tộc người 

Dân tộc Khơ Mú ở nước ta có tên gọi khác là: Xá, Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh. 

Tiếng nói của dân tộc Khơ Mú thuộc hệ ngôn ngữ Nam Á, nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer. 

Tuy vậy, do giao lưu lâu đời với dân tộc Thái nên đồng bào Khơ Mú đều thông thạo 

tiếng Thái, một số người còn biết cả tiếng Lào. Dân tộc Khơ Mú sinh sống chủ yếu ở 

Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hoá. Nhiều học giả 

cho rằng dân tộc Khơ Mú là cư dân bản địa vùng bán đảo Đông Dương, có thể vào cuối 

thiên niên kỷ thứ nhất sau Công nguyên, tổ tiên của người Khơ Mú đã làm chủ nước 

Lào hay ít nhất cũng là miền Thượng Lào hiện nay, sau đó người Lào chiếm lấy Luông 

 
51 Nguồn: Lý Hương, Nét đẹp truyền thống trong tục ăn trầu của người Lào huyện Điện Biên, Cổng TTĐT tổng 

hợp Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên, 05/8/2022. 
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Pra Băng, từ đây người Khơ Mú bị đầy sang Thái Lan và Tây Bắc Việt Nam. Trên cơ 

sở truyền thuyết Chương Han của người Khơ Mủ, người Thái ở vùng Tây Bắc cũng kể 

về Chương Han như là người anh hùng của dân tộc mình. 

Dân tộc Khơ Mú là một trong 19 thành phần dân tộc ở Điện Biên, theo TĐTDS 

và nhà ở ngày 01/4/2019, dân tộc Khơ Mú có 19.785 người, chiếm 3,3% dân số toàn 

tỉnh và 4% dân số các DTTS trong tỉnh. Dân tộc Khơ Mú phân bố trong 8/10 huyện, 

thành phố, trừ huyện Mường Nhé và TX. Mường Lay, trong đó nhiều nhất ở huyện Điện 

Biên (7153 người) và huyện Điện Biên Đông (3734 người). Những xã có số lượng trên 

100 người Khơ Mú trong tỉnh gồm: Tà Lèng, Pá Khoang và Thanh Minh52 (TP. Điện 

Biên Phủ), Huổi Mý, Nậm Nèn, Na Sang và Mường Mươn (huyện Mường Chà), Mường 

Báng (huyện Tủa Chùa), Mùn Chung, Mường Mùn, Pú Xi và Quài Tở (huyện Tuần 

Giáo), Mường Pồn, Hua Thanh, Thanh Xương, Pá Thơm, Thanh An, Hẹ Muông, Mường 

Lói, Na Tông, Phú Luông và Núa Ngam (huyện Điện Biên), Mường Luân, Noong U, 

Keo Lôm, Phình Giàng và Pú Hồng (huyện Điện Biên Đông), Ẳng Tở, Búng Lao và 

Mường Lan  (huyện Mường Ảng), Nậm Chua và Nậm Khăn (huyện Nậm Pồ), trong đó 

nhiều nhất ở các xã Pá Khoang (1586 người) TP. Điện Biên Phủ, xã Keo Lôm (1421 

người) huyện Điện Biên Đông và xã Mường Lói (1297 người) huyện Điện Biên. 

Bản của người Khơ Mú (cung) đều có tên nhưng do cuộc sống du canh, du cư nên 

sau khi di chuyển tên bản thường thay đổi. Do cư trú xen kẽ cùng người Thái, chịu ảnh 

hưởng của văn hoá Thái, cho nên tên bản của người Khơ Mú thường đặt theo tên Thái. 

Mỗi bản thường có vài đến vài chục ngôi nhà cư trú theo địa hình tự nhiên. Trong một 

bản Khơ Mú thường có 3-4 dòng họ, riêng bản định canh, định cư có thể có tới chục 

dòng họ. Bản người Khơ Mú là một đơn vị xã hội, có bộ máy quản lý theo chế độ tự 

quản dân gian gồm già làng và thầy cúng, công cụ điều hành là luật tục. Thầy cúng phụ 

trách công việc liên quan đến đời sống tâm linh của dân bản, giao tiếp với thần linh cứu 

giúp những người bệnh thông qua việc cúng chữa bệnh cho người ốm bằng cách bói 

toán, đuổi ma, trừ tà. 

Dân tộc Khơ Mú ở nhà sàn là chính, cũng có nơi làm nhà nữa sàn, nửa đất, vật 

liệu làm nhà là gỗ, tre, nứa, song mây, lá mây và cỏ gianh sẵn có tại địa phương. Nhà 

thường có 5 gian, hai đầu hồi có sàn nhỏ, hầu như không có cửa sổ, chỉ một cầu thang 

lên xuống cho cả gia đình và khách. Trong nhà có hai bếp, một bếp ở gian hồi bên trái 

là bếp thiêng chỉ để đồ cơm, tiếp khách, không được đun nấu thức ăn, còn bếp ở gian 

hổi bên phải dùng nấu nướng, ăn uống cho cả gia đình; “cửa ma” ở vách đấu hổi, chỉ 

mở khi chủ nhà qua đời. Nhìn từ bên ngoài đôi khi không phân biệt được ngôi nhà người 

Thái đen hay ngôi nhà người Khơ Mú, chỉ khi vào trong nhà mới phát hiện được nhà 

người Khơ Mú. 

Người Khơ Mú sinh sống chủ yếu nhờ trồng trọt trên nương, canh tác chính là 

phát, đốt nương, công cụ thường dùng là dao, rìu, gậy chọc lỗ tra hạt; cây trồng chính là 

 
52 Thời điểm TĐTDS và nhà ở ngày 01/4/2019, xã Thanh Minh và Pá Khoang thuộc huyện Điện Biên. 
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lúa nương, ngô, khoai, sắn, các loại đậu đỗ, bầu bí và các loại cây khác. Để trồng trọt 

đạt năng suất cao và hiệu quả, đồng bào Khơ Mú có nông lịch riêng phù hợp với khí hậu 

nơi cư trú và các loại cây trồng khác nhau. Dân tộc Khơ Mú chăn nuôi gia súc, gia cầm, 

chủ yếu chăn thả, ban ngày tự đi kiếm ăn, ban đêm nhốt chuồng ngay dưới gầm sàn nhà. 

Lợn và chó được nuôi phổ biến trong từng gia đình, một số gia đình có nuôi dê; gia cầm 

nuôi nhiều, mỗi hộ có hàng chục con gia cầm lớn nhỏ. Chăn nuôi lợn, gà, vịt chủ yếu 

phục vụ cúng bái trong các dịp lễ, tết, cúng ma khi có người ốm đau, hoặc làm thịt khi 

có khách đến chơi nhà. Riêng gia cầm chủ yếu làm vật hiến sinh trong các dịp lễ, tết; 

trong các nghi lễ gieo trỉa, lễ cơm mới, tiết gà được vẩy vào lúa mới, vào hạt giống, v.v. 

Với nền kinh tế tự túc, tự cấp, trồng trọt, chăn nuôi đáp ứng cơ bản nhu cầu lương 

thực, hái lượm, săn bắt chủ yếu phục vụ nhu cầu rau xanh, thịt cho đồng bào. Các loại 

măng rừng hái về có thể ăn tươi hoặc làm măng chua hoặc thái mỏng, phơi khô để dành 

ăn dần. Rau rừng có nhiều loại khác nhau, có loại gọi là sà lạ, hái về đồ lên ăn chấm 

muối; lạ chin (mọc trong rừng già, nơi có nhiều cây cao); lạ xương nếch, v.v. hái về nấu 

canh hoặc xào mỡ ăn có vị ngọt; nhiều loại rau rừng khác gọi theo tiếng Thái là phác 

triệu, phác ban, phác ngoa, phác đúa, phác ma, v.v. mùa nào thức ấy được hái về làm 

thực phẩm ăn hàng ngày; các loại nấm rừng, củ rừng, quả rừng, cây thuốc chữa bệnh 

như củ mài, thân cây báng được thu hái trong ngày đi nương. Giống như các DTTS khác 

ở Điện Biên, người Khơ Mú săn bắn để bảo vệ mùa màng, bảo vệ làng bản và bổ sung 

nguồn thực phẩm cho bữa ăn, họ có ba hình thức săn bắn chủ yếu là săn bẫy, săn cá nhân 

và săn tập thể; ngoài săn thú, họ còn dùng chài, lưới để đánh bắt cá trên các con suối 

vào mùa mưa.  

Nghề thủ công truyền thống của người Khơ Mú là nghề đan lát các sản phẩm như 

gùi đeo sau lưng, mbung để gánh, các loại “ép”, bàn ăn, ghế ngồi, mâm ăn, hòm đựng 

quần áo, v.v. được người Thái, Mông, Dao trong vùng ưa thích. Nghề dệt, nghề mộc ở 

người Khơ Mú không mấy phát triển, tuy tự dệt vải nhưng chất lượng không bằng của 

người Thái, nên nhiều sản phẩm vẫn phải mua của người Thái. Trang phục truyền thống 

của phụ nữ Khơ Mú rất giống phụ nữ Thái. Nghề mộc của người Khơ Mú chỉ phục vụ 

cho nhu cầu tại chỗ. Trước đây vùng người Khơ Mú cư trú chưa phát triển về kinh tế, 

cho nên chủ yếu trao đổi hàng theo hình thức vật đổi vật, đồng bào thường đem nông 

sản, đồ đan lát, gia súc, v.v. để trao đổi với người Thái lấy vải mặc, với người Mông lấy 

công cụ rèn. 

Gia đình người Khơ Mú chủ yếu là gia đình nhỏ, phụ quyền, một số ít đại gia đình 

“tam, tứ đại đồng đường”. Tính phụ quyền thể hiện rõ ở quyền quyết định các việc quan 

trọng thuộc về ông chủ gia đình, con trai được kế thừa tài sản do bố mẹ để lại, con gái 

lớn được quyền mang theo một số tài sản riêng khi lấy chồng như quần áo, chăn đệm. 

Sự phân công lao động trong gia đình theo giới tỉnh rất rõ ràng. Dân tộc Khơ Mú có 

nhiều dòng họ như: Họ Tmoong (con chồn, cầy), họ Rvai (con hổ), họ Chơn Tre (chim 

bìm bịp), họ Ric (chim cú), họ Pit (chim sẻ), họ Thrang (đại bàng), họ mang tên thực 

vật như họ Tvạ (dương xỉ), v.v. nhưng do cư trú xen kẽ lâu đời với người Thái, chịu ảnh 
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hưởng sâu của văn hoá Thái nên tên họ của người Khơ Mú có chiều hướng giống người 

Thái, chẳng hạn họ Ryại đổi thành họ Quàng; họ Ôm ở Điện Biên đổi thành họ Vi; họ 

Tmoong ở Tuần Giáo đổi thành họ Lù, họ Lường, v.v. Thông thường các dòng họ đều 

có truyền thuyết về sự tích của mình, từ đó kiêng ăn thịt một số con vật, ví dụ họ Tmoong 

kiêng ăn thịt cầy hương, họ Rvai kiêng săn bắn và ăn thịt hổ, v.v.  

Hôn nhân: Dân tộc Khơ Mú thực hiện hôn nhân ngoại hôn dòng tộc, nghiêm cấm 

người cùng một dòng họ kết hôn với nhau, người vi phạm phải chịu phạt nặng, phải làm 

lễ hiến sinh một con dê để cúng thần linh và nộp thêm một nén bạc. Người Khơ Mú thực 

hiện hôn nhân theo nguyên tắc dây chuyền và thuận chiều. Trai gái Khơ Mú khi lớn lên 

được tự do chọn bạn đời. Trong thủ tục cưới xin, ông cậu có vai trò rất quan trọng, đặc 

biệt là với cháu gái; khi dựng vợ gả chồng cho con trai, con gái, bố mẹ phải hỏi ý kiến 

và được sự chấp thuận của ông cậu, v.v. Khi ông cậu mất, cháu rể đứng ra tổ chức tang 

lễ, được hưởng đùi trâu và một số hiện vật.  

Tang ma: Từ quan niệm vạn vật hữu linh, người Khơ Mú cho rằng khi người chết 

là chết phần xác, còn phần hồn sẽ lìa khỏi xác đi “sinh sống” ở thế giới của ma. Do đó, 

đối với tang ma có nhiều thủ tục kể từ khi mới chết, khâm liệm, quàn tại nhà, mang đi 

chôn cất, làm nhà mồ, v.v. Người Khơ Mú có tục chia của cho người chết, họ làm nhà 

mồ trên mộ, trong nhà treo cái thủ lợn (hoặc trâu, nếu giết trâu) và đồ chia cho người 

chết như dao, gậy chọc lỗ, ống đựng nước, hòm đựng quần áo. Sau khi đưa tang về, tang 

chủ giết hai con gà, lấy máu bôi cho những người đi đưa đám với ý nghĩa trừ tà, trừ ma.  

5.2.2. Ẩm thực trong các nghi lễ 

Dân tộc Khơ Mú cũng như nhiều DTTS khác quan niệm mọi vật đều chịu sự chi 

phối của thần linh, ma (hrối) như ma trời (hrối lvang), ma đất (hrối ptế), ma thuồng 

luồng (tri prư dồng), v.v. trong gia đình còn có ma tổ tiên (hrối tà dạ). Các loại ma đều 

có thể mang lại cho con người điều lành hay điều dữ nếu việc cúng bái không chu đáo. 

Quan niệm về vạn vật hữu linh của người Khơ Mú là cơ sở cho các nghi lễ cúng ma bản, 

cúng ma nhà, các nghi lễ liên quan đến nghề trồng trọt, v.v. 

Cúng ma bản (hrối cung): Tuy tham gia lễ cúng xên bản, xên mường của người 

Thái, nhưng người Khơ Mú vẫn cúng ma bản vào tháng 2 âm lịch hàng năm, gồm cúng 

ma trời, đất, nước, tinh hổ và ma làng (là hồn của người có công lập bản, trú ngụ ở một 

hòn đá to dưới gốc cây lớn trong bản) để cầu mong các lực lượng siêu nhiên phù hộ cho 

cuộc sống của dân bản. Lễ vật dâng cúng là lợn, gà, rượu, do thầy cúng thực hiện nghi 

lễ cúng. Sau buổi lễ, dân bản tập trung ăn, uống, nhảy múa, đồng thời kiêng kỵ ba ngày 

không cho người lạ vào bản, dân bản nghỉ việc, không đi làm, không ra khỏi bản, không 

giã gạo để tỏ lòng tôn kính và biết ơn các đấng siêu nhiên. 

Cúng tổ tiên (hrối tà dạ): Người Khơ Mú thờ cúng ma bố mẹ đã khuất (hrồi gang) 

trên gác bếp và ma tổ tiên chung chung (hrôi tà dạ) ở một trong ba ông đầu rau tại bếp 

thiêng. Mỗi dòng họ thường có nghi thức thờ tà dạ riêng, không cho người ngoài biết, 
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nghi thức cúng chủ yếu là chủ nhà cùng gia đình lặp lại động tác của tô tem bằng cách 

cải trang thành hổ hay là chim, rau dớn.  

Tết cổ truyền (mạz chiêng): Đồng bào Khơ Mú ăn tết cổ truyền theo tết Nguyên 

đán. Trong ngày tết cổ truyền, mỗi gia đình đều phải mổ một con lợn dù to hay nhỏ để 

cúng tổ tiên và ma nhà, nhưng đồng bào Khơ Mú không mổ trước tết mà tùy thuộc vào 

từng gia đình và những kiêng kị mà sẽ mổ lợn cúng vào ngày mồng một, mồng hai hay 

mồng ba tết. Khi mổ lợn, gia chủ mời dân làng tới dự và ăn tết cùng gia đình. Đêm 30 

tết, sau giao thừa, nhà nào cũng mổ một con gà trống thiến để người cao tuổi nhất trong 

nhà xem chân gà với quan niệm dự đoán những điều may rủi cho năm mới của gia đình. 

Trong ngày tết, đồng bào Khơ Mú thường làm rất nhiều bánh chưng (ma gựp) để mừng 

tuổi con cháu, bánh chưng được gói sau khi đã mổ lợn cúng để lấy thịt lợn làm nhân 

bánh. Đồng bào ăn tết cho tới rằm tháng giêng nên bánh chưng được gói liên tục nếu 

trong nhà hết bánh. Tới rằm tháng giêng (15 tháng Giêng) gia đình làm lễ đuổi ma về 

rừng và kết thúc tết cổ truyền, bàn thờ được dỡ bỏ và từ hôm sau mọi người lại bắt đầu 

các công việc thường ngày. Vào ngày kết thúc lễ tết cổ truyền, người dân kiêng đi chơi, 

kiêng ra đường với quan niệm đây là ngày các gia đình thả ma về rừng, tiễn biệt tổ tiên 

sau khi đã mời về ăn tết, do đó người dân sợ ra đường vì cho rằng sẽ gặp ma53. Theo các 

cụ già người Khơ Mú ở bản Pú Tửu, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên) cho biết, hơn 

20 năm trước cộng đồng người Khơ Mú ở đây không biết Tết là gì, sau này khi tiếp xúc 

với người Thái, người Kinh, được họ mời về ăn Tết nên từ đó cái Tết cổ truyền cũng 

hình thành trong cuộc sống của đồng bào Khơ Mú nơi đây. Thông thường, vào ngày 29 

tháng Chạp, bà con Khơ Mú làm thịt lợn, thịt gà, gói và luộc bánh chưng. Tuy cuộc sống 

có khó khăn, vất vả nhưng nhà nào cũng cố gắng có thịt lợn trong mâm cỗ ngày tết và 

tiếp đãi khách đến chơi; gia đình nào có điều kiện thì thịt riêng một con lợn, nếu không 

thì hai, ba nhà cùng chung nhau mổ thịt một con lợn54. . 

Người Khơ Mú có nhiều nghi lễ liên quan đến nghề trồng trọt, nhằm cầu cho mùa 

màng bội thu, cuộc sống no đủ như: Lễ tra hạt, lễ cúng hồn lúa, mẹ lúa (hạn hngo), lễ 

cầu mưa, lễ cơm mới (kằm mệ).  

Lễ tra hạt (hreợc hrệ): Mục đích cầu xin trời đất cho mưa thuận, gió hoà, ma 

mường phù hộ khỏi chim, thú phá hại, lúa xanh tốt, hạt mẩy, bông dài, v.v. Trong khi 

chuẩn bị làm lễ, người ta dựng đàn cúng có đặt bốn khóm sả, bổn gốc khoai sọ (người 

Khơ Mú quan niệm khoai sọ là bạn tình của lúa, khoai sọ là yếu tố đực, lúa là yếu tố 

cái). Mâm cúng có các lễ vật: Gà trống luộc chín, rượu, trầu cau, hai súc vải mộc trắng, 

một bát nước lã. Chủ nhà thắp hương, khấn trời đất, sau đó làm động tác chọc lỗ gieo 

hạt, vừa đi vừa niệm thần chú. Kết thúc nghi lễ, buổi tối đó gia chủ mời anh em, họ hàng 

ăn cơm, uống rượu cần.  

 
53 Nguồn: Thanh Bình, Tết cổ truyền của người Khơ Mú, Điện Biên, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển, 

02/02/2017. 
54 Nguồn: Minh Thịnh - Hải An, Điện Biên: Cộng đồng dân tộc Khơ Mú ở Pú Tửu háo hức đón Tết cổ truyền, 

Báo ảnh Dân tộc và miền núi, 06/01/2019. 
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Lễ cầu mưa (ru hờn tạ prư dông): Đồng bào Khơ Mú quan niệm rằng sau khi gieo 

hạt muốn cây trồng năng suất cao phải làm lễ cầu mưa để cho mưa thuận gió hòa, cây 

trồng tốt tươi, tránh khỏi hạn hán. Lễ cầu mưa thường tổ chức vào tháng Giêng, sau Tết 

Nguyên đán là thời điểm chuẩn bị một vụ mùa mới. Đồ dâng cúng tổ tiên gồm: Một con 

gà trống (dia te), 1 chai rượu (bui rò), 1 đĩa xôi (ma), 1 bát nước (xừ đê ôm), 2 đôi 

đũa (thu), 2 cái thìa (ha vịt), 2 cái chén, 2 bát nhỏ, 1 bát canh. Thầy cúng khấn mời tổ 

tiên về thụ lễ, chứng giám và phù hộ cho dân bản ấm no, hạnh phúc55. Người Khơ Mú 

ở bản Tọ Cuông, xã Ẳng Tở (huyện Mường Ảng) lại tổ chức lễ cầu mưa vào tháng 3 âm 

lịch hàng năm. Đến ngày làm lễ cầu mưa, thầy cúng tự tay chuẩn bị mâm lễ gồm: Hai 

con gà (một trống, một mái), 2 bộ quần áo của phụ nữ (gấp đặt lên mâm), 1 vòng 

tay (xinh nha), 1 vòng cổ (xinh plôi), 4 loại vải màu tự dệt (đỏ, trắng, đen, xanh), 1 quả 

bầu đựng nước (xư cô rê nưng), 2 chén rượu đặt trên đĩa, 1 chai rượu, vôi (pun), lá 

trầu (cơ toi), thuốc lá (ya ươm), xôi (ma), muối (ma rợ), 1 bát canh (xừ gông). Thầy 

cúng mang mâm lễ ra một mảnh nương cuối bản, thắp một cây hương sáp ong, lạy bốn 

hướng và khấn cầu mưa. Nghi lễ cầu mưa trên nương kết thúc, về đến cửa ngõ bản, thầy 

cúng khấn mời thần thổ địa về chơi hội. Đồ lễ dâng cúng gồm: Hai con gà (một trống, 

một mái), 2 chén rượu, 1 bát canh, 1 đĩa trầu56. 

Lễ cầu mùa (tê hrệ): Khi cây lúa nương xanh tốt, cao bằng gang tay hay đầu gối, 

đồng bào Khơ Mú tổ chức lễ cầu mùa để thể hiện lòng thành kính với các vị thần linh, 

biết ơn các vị thần giống cây trồng, đặc biệt là mẹ lúa đã nuôi dưỡng bà con dân bản từ 

thế hệ này đến thế hệ khác. Đồ dâng cúng gồm: Một con lợn, 2 con gà, 1 chai rượu, 1 

bát nước, 2 bộ quần áo dân tộc (nam, nữ), 4 sải vải dân tộc, nến sáp ong và 1 bó cây lúa 

là “linh hồn” của lễ cầu mùa. Khi mọi thứ sắp đặt xong, những người phụ lễ cắt tiết lợn 

và hai con gà, bôi tiết lên 3 tấm phên đan (ta hlệ), trong đó 2 tấm cắm hai bên mâm lễ, 

tấm còn lại cắm phía thầy cúng để ngăn chặn ma tà đến tranh phần các thần linh57. Thầy 

cúng thắp một cây nến sáp ong trên mâm lễ, rót rượu vào hai chén, chắp tay lạy bốn 

hướng và khấn mời thần linh về chứng nhận đồ lễ. Kết thúc phần mời, đồ lễ mang chế 

biến thành món chín, rồi bày lên mâm, thầy cúng khấn mời các thần linh hưởng thụ đồ 

lễ và phù hộ cho dân bản. Cúng xong, hạ cỗ, mọi người cùng uống rượu, ăn cơm vui vẻ, 

chúc nhau mạnh khỏe, vạn sự tốt lành, mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ58. 

Lễ cưới: Tục lệ đám cưới của người Khơ Mú có hai nghi lễ chính là lễ ăn hỏi và 

lễ cưới. Lễ vật ăn hỏi (rọ manh căm bra) có: Trầu, cau, 4 lít rượu, 2 kg gạo, một đôi gà. 

Lễ vật cưới (pum đệ klệ căm brạ) nhà trai mang đến nhà gái theo thoả thuận gồm: Một 

con lợn từ 50 kg trở lên, 4 con gà, 30 kg gạo, 60 lít rượu, 2,5 đồng bạc trắng, 2 bộ chăn, 

đệm, v.v. Nhà trai có trách nhiệm làm thịt các con vật vừa bàn giao cho nhà gái, chế 

 
55 Nguồn: Đỗ Thuỷ, Đặc sắc trong lễ hội cầu mưa của người Khơ Mú, Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, 

06/7/2021. 
56 Nguồn: Bảo tàng tỉnh Điện Biên, Lễ cầu mưa của người Khơ Mú bản Tọ Cuông, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, 

Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, 02/01/2017. 
57 Nguồn: Xuân Tiến – Phan Tuấn Anh, Lễ cầu mùa của người Khơ Mú, Báo ảnh Dân tộc và miền núi, 27/6/2020. 
58 Nguồn: Hải An - Tuấn Anh, Độc đáo lễ cầu mùa của dân tộc Khơ mú ở Điện Biên, Báo Tin tức – TTXVN, 

10/11/2019. 
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biến các món ăn theo phong tục để cúng tổ tiên nhà gái. Chủ nhà khấn gọi linh hồn tổ 

tiên về dự lễ cưới và báo cho ma tổ tiên biết từ nay gia đình có thêm thành viên mới là 

con rể. Sau đó, gia đình mời họ hàng ăn tiệc. Chàng rể ở lại nhà gái để làm rể (rặt khưới) 

từ 3 đến 12 năm, nay tục ở rể vẫn còn, nhưng chỉ 1-2 tháng mang tính tượng trưng, v.v. 

Ăn uống trong thời gian mang thai: Thai phụ kiêng ăn đồ ngọt và uống rượu nấu, 

nhưng vẫn được uống rượu cần. Cả hai vợ, chồng phải kiêng đánh, giết thịt các con vật, 

thậm chỉ không được nhìn cảnh giết các con vật. Sau đẻ, sản phụ phải ăn kiêng nhiều 

thứ, không ăn thịt trâu trắng vì sợ đau bụng; không ăn thịt chó vì sợ tanh hôi, đau bụng 

dễ gây ra hậu sản; không ăn thịt khỉ, thịt hoẵng; hàng ngày chỉ ăn rau ban luộc hoặc nấu 

canh với đọt hoàng sung; muốn ăn củ phải đem rang cho nổ hết; chỉ nhà giàu mới ăn thịt 

gà, thịt lợn, thịt trâu nạc. Nước uống của sản phụ trong một tháng sau đẻ là thứ nước 

nấu từ cây tâng ngát có màu đỏ như máu, theo quan niệm nước này bổ máu, chóng bình 

phục, tránh được các bệnh hậu sản.  

Lễ đặt tên con (pân cơ) được tổ chức sau khi sinh ít ngày, lễ vật dâng cúng gồm: 

Một con gà, 1 vò rượu cần, 2 chai rượu nấu, 1 bộ quần áo cho trẻ, 6 sợi chỉ để buộc tay 

(4 sợi buộc tay, chân con, 1 sợi buộc tay bố, 1 sợi buộc tay mẹ).  

Lễ tang: Khi gia đình người Khơ Mú ở xã Mường Phăng (TP. Điện Biên Phủ) có 

người chết, gia chủ giết một con gà đem hơ bếp lửa cho lông gà cháy, mùi khét nhanh 

chóng lan ra báo hiệu cho cả bản biết gia đình có người mất. Dân bản liền kéo đến để 

hỏi thăm và chia buồn, mang theo gạo, tiền, rượu để giúp đỡ tang chủ. Khi khâm liệm,  

thân quyến lấy một đồng bạc trắng đặt trên trán, đập chết một con gà nhỏ kẹp vào nách 

thi thể với quan niệm con gà nhỏ sẽ dẫn đường cho linh hồn người chết về với tổ tiên. 

Sau đó, họ đập chết một con gà cho vào dây buộc quan tài với ý nghĩa vĩnh biệt người 

chết và con gà sẽ dẫn người chết về thế giới bên kia. Họ lấy 2 nắm cơm nếp kẹp vào hai 

nách cùng với thịt lợn và thịt gà (cơm với thịt gà là cơm bữa sáng, cơm với thịt lợn là 

bữa chiều dành cho người chết), cũng có gia đình cho vào ô nhỏ ở quan tài, với ý nghĩa 

cung cấp thức ăn cho người chết khi chưa thành ma, chưa tự kiếm ăn được. Sau khi hạ 

huyệt, người ta rắc 2-3 kg thóc xuống huyệt, coi đây là số thóc người chết dùng làm 

giống, đồng thời cầu mong người chết phù hộ cho con cháu làm được nhiều thóc gạo59.  

5.2.2. Các món ăn, đồ uống 

Đồng bào Khơ Mú có nhiều cách chế biến thức ăn: Đồ, nấu canh, luộc, xào, tiết 

canh (lợn, dê, vịt, ngan), các món tái, nướng, nộm, năm brịa (nặm pịa), v.v. Trong các 

món ăn từ nguyên liệu thịt, cá người Khơ Mú sử dụng rất nhiều gia vị, đặc biệt là ớt. 

Các món ăn từ lương thực 

Nguồn lương thực chính của người Khơ Mú là lúa nếp nương, ngoài ra còn có 

ngô, khoai, sắn. Đồng bào hay ăn cơm nếp, đồ bằng chõ; cơm tẻ nấu bằng nồi nhưng ít 

khi ăn. Gặp khi đói kém, đồng bào thường ăn cơm độn ngô, độn khoai, sắn. Ngoài nấu 

 
59 Nguồn: Nghiệp vụ văn hoá, Lễ tang của người Khơ Mú ở xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, 

Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, 02/01/2017. 
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cơm, người Khơ Mú còn làm cơm lam như nhiều dân tộc khác. Họ có nhiều món ăn 

truyền thống từ lương thực gần giống người Thái như: Xôi đồ, xôi ngũ sắc, cơm lam, 

bánh chưng, v.v. 

Bánh chưng gù: Tương tự như người Lào, đa số người Khơ Mú coi bánh chưng 

gù là món ăn truyền thống và đặc trưng của dân tộc, trong ngày tết cổ truyền dân tộc 

không thể thiếu món này. Trong mâm cúng ngày tết ở miếu nhỏ ngoài cổng nhà của 

người Khơ Mú, bánh chưng gù cùng với 2 chén rượu, bánh kẹo, v.v. nhất định phải có 

để cúng những hồn ma không nơi nương tựa, hoặc đi cùng tổ tiên nhà mình nhưng không 

vào được nhà.  

Món xôi: Là món ngon, dễ ăn, phù hợp trong những ngày trời trở lạnh; trong thời 

kỳ đói kém, đa số người Khơ Mú đồ xôi sắn để ăn, vì vậy xôi sắn cũng là món ăn tiêu 

biểu khi nhắc tới ẩm thực của người Khơ Mú. Xôi sắn có vị ngọt bùi của sắn, đượm của 

gạo nếp và ngầy ngậy của mỡ hành mang đến cho một bữa ăn tuyệt vời. Một số hộ dân 

còn làm cốm từ trong năm để dành đồ xôi cốm thắp hương trong những ngày tết. 

Các món ăn từ rau 

Người Khơ Mú ăn nhiều rau, các loại rau rừng như rau thối, rau bò khai, măng sặt 

ngọt, đọt riềng, quả núc nác, v.v. là nguyên liệu vô cùng quen thuộc với bà con.  

Món unr: Là món canh đặc trưng của người Khơ Mú, được chế biến bằng cách 

lấy các loại rau cho vào nồi nấu nhừ rồi giã nhuyễn, sau đó nêm các gia vị như tỏi, ớt. 

Món này càng được ưa thích nếu có thêm ả chặn (là thịt trâu thái miếng mỏng để khoảng 

hai ngày cho lên men, dùng xiên tre treo lên gác bếp).  

Món dưa muối: Là món ăn được đa số người dân Khơ Mú ưa chuộng bởi đây là 

món ăn kèm để đậm vị cho món chính. 

Món canh bon: Tương tự như người Lào, canh bon là món ăn truyền thống và đặc 

trưng của đồng bào Khơ Mú, khi kết hợp với khoai, nó trở thành vị thuốc quý. Món canh 

kính coong là canh khoai bon với thịt trâu hoặc thịt chuột (người Khơ Mú cho rằng mùi 

của thịt chuột rất hợp với món canh này). Món canh khoai bon chỉ làm trong những dịp 

quan trọng của người Khơ Mú như cưới hỏi hoặc lễ, tết; khách đến chơi nhà được mời 

món canh khoai bon thì đó là khách rất quý, nếu khách vì lý do gì mà không ăn thì coi 

như đã phụ lòng gia chủ. 

Các món măng đắng: Măng đắng là sản vật của núi rừng, là món ăn phổ biến của 

đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Dưới bàn tay khéo léo của người phụ nữ, từ măng đắng 

đã chế biến thành rất nhiều món hấp dẫn như xào mẻ, luộc, nướng, hầm xương, nộm, 

v.v. Ngày nay, các món ăn chế biến từ măng đắng đã xuất hiện nhiều tại các nhà hàng, 

khách sạn, là món thực khách không thể bỏ qua khi có dịp đến Điện Biên.  

Món nộm rau rừng: Là món thường dùng trong bữa ăn hàng ngày, trong cỗ bàn 

ngày lễ, tết hoặc mâm cơm khách, được người Khơ Mú coi là những món ăn tiêu biểu. 

Món nộm rau rừng được chế biến từ đủ các loại rau rừng ướp cùng gia vị đặc trưng 
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mang lại những hương vị khó tả. Nộm rau rừng làm không khó, nhưng khá tốn thời gian, 

đòi hỏi đầu bếp phải cẩn thận và kiên trì để nộm rau rừng giữ được đầy đủ hương vị ban 

đầu của các loại rau. Ăn nộm rau không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp giải “ngán” 

trong các mâm cỗ.  

Các món nộm hoa ban: Các món ăn này được chế biến cầu kì, thường được làm 

khi đãi khách quý. Từ nguyên liệu chính là hoa ban, có thể dùng làm nộm rau, nộm riềng 

hay nộm măng đều rất ngon và lôi cuốn. Để làm món nộm giềng hoa ban, thường có lạc, 

chanh, riềng giã nhỏ và vị chua từ một loại tương được ủ lên men của người Thái. Nộm 

măng hoa ban lại là một món ăn chứa đủ các vị đắng, chua, cay, mặn, ngọt, bùi của 

măng đắng, thịt cá nướng, hoa ban tươi và nước trộn. Khi thưởng thức nộm măng hoa 

ban, thực khách sẽ cảm nhận được mùi thơm đặc trưng của mắc khén, vị bùi ngậy của 

hoa ban, giòn ngon của rau cải cùng vị đắng của măng.  

Các món ăn từ thịt và thuỷ sản 

Đồng bào Khơ Mú có những món ăn độc đáo, truyền thống không chỉ trong mâm 

cơm ngày lễ, tết mà còn trong bữa ăn ngày thường như món A cơ nẹp (thịt lợn băm nhỏ 

cùng gia vị ớt, mặc khén, gừng, hành, rau thơm rồi gói lá dong, đem nướng trên than 

hồng), món A lăm bót (xương sụn băm nhỏ với các gia vị, rau thơm, cho vào ống nứa, 

lam trên than hồng), món Or cun (các loại rau bí, rau bon, quả bí non, quả ớt non, thịt 

chim, thịt sóc, thịt nai, cá, gạo tấm, tất cả cho vào ống nứa đem lam chín; ăn cùng với 

các loại rau thơm, rau cải non và các loại rau sống), v.v. Ngoài ra, với những nguyên 

liệu có sẵn như gà đồi, cá suối, lợn mán, dê, v.v. cùng với bàn tay khéo léo, đồng bào 

Khơ Mú đã tạo ra những món ăn gần giống với món ăn người Thái như: Thịt gà nấu 

măng chua, mọ gà, các món nướng, nậm pịa, cá chua, v.v. Các món luộc như thịt lợn 

luộc, thịt gà luộc, thịt vịt luộc là những món phổ biến, vì vừa dễ ăn, vừa dễ chế biến, khi 

ăn chấm chéo đem lại hương vị thơm ngon, đậm đà. Người Khơ Mú còn ưa chuộng ăn 

các món tiết canh lợn, vịt, ngan hơn người Lào. 

Món mọ gà: Được chế biến từ cổ, cánh, bộ lòng gà (lòng, gan, mề), băm nhỏ, trộn 

với gia vị gồm mắc khén, ớt khô, củ sả giã nhỏ và bột gạo nếp, cho vào lá chuối túm lại, 

rồi bỏ vào chõ xôi đồ chín. 

Món canh mọ gà: Là món ăn đặc trưng của người Khơ Mú trong các bữa ăn ngày 

thường và tiếp đãi khách. Nguyên liệu: Gà nuôi thả; gia vị có muối, lá sả, hành củ, ớt, 

mắc khén, bột gạo nếp. Chế biến: Gà làm sạch lông, mổ bụng, chặt thịt thành miếng vừa 

ăn, tẩm ướp gia vị rồi cho vào rang chín; đổ nước vào đun tiếp tới khi thịt gà chín mềm 

thì cho bột gạo cùng lá sả nướng giòn vào khuấy đều tới khi chín bột sẽ được món canh 

mọ gà sền sệt, thơm ngon. 

Gà nướng mắc khén: Là món ăn đặc trưng và phổ biến của người Khơ Mú ở các 

vùng khác nhau. Vị của món ăn the the, thơm thơm hoà quyện với vị dai, ngọt, ngậy của 

thịt gà và các loại rau thơm vô cùng hấp dẫn.  
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Món cá bống suối gói lá chuối nướng (kar kưn nẹp hla): Đây là món ăn không thể 

thiếu trong mâm cơm của người Khơ Mú trong những sự kiện trọng đại như đám cưới, 

đám ma, mừng nhà mới, Tết hay khi có khách quý đến nhà, hầu như nhà nào cũng làm 

món này, phong tục đã duy trì từ nhiều đời rồi. Nguyên liệu: Cá bống đánh bắt ở suối, 

cỡ nhỉnh hơn đầu chiếc đũa; gia vị có gừng, sả, thì là, mì chính, bột canh (hoặc muối 

hạt), mắc khén; lá “sar” (loại lá trên rừng, tiếng Khơ Mú gọi là lá thơm); lá chuối. Chế 

biến: Cá được mổ bụng, bỏ ruột để loại bỏ chất bẩn và vị đắng của mật, rửa sạch, tẩm 

ướp với các gia vị, lá thơm đã thái nhỏ, băm nát trong khoảng 15 phút cho gia vị ngấm 

đều vào cá. Dùng lá chuối (đã rửa sạch rồi hơ lửa cho mềm, dẻo) gói cá cho thật kín, rồi 

vùi vào than hồng khoảng 30 phút là chín. Khi ăn, cá có mùi thơm rất đặc trưng, cuốn 

hút, xương cá mềm và có thể ăn hết bởi cá đã được ủ kỹ trong than, ăn như cá kho của 

người Kinh. Người Khơ Mú khi ăn cơm lam, xôi chấm với cá bống nướng cũng giống 

như người Kinh ăn xôi chấm với ruốc. Đồng bào Khơ Mú ở TP. Điện Biên Phủ và huyện 

Mường Chà cho biết: Món cá bống suối gói lá chuối nướng của người Thái đem nướng 

trên ngọn lửa nên khi ăn xương cá còn cứng, nhưng người Khơ Mú lại ủ cá trong than, 

nên xương cá mềm đi, mặt khác lại có thêm lá sar (tuy mùi của lá rất khó ngửi, nhưng 

khi nó quyện vào vị cá, vào lá chuối lại át được mùi tanh của cá) nên đã tạo ra mùi hương 

thơm rất nồng nàn, đặc trưng60. 

Các đồ uống, ăn trầu 

Trước đây, thường ngày người Khơ Mú chủ yếu uống nước lã, bây giờ họ uống 

nước chè xanh, chè khô và nước đun sôi để nguội, hoặc nước đun với một số loại thảo 

dược có tác dụng làm mát cơ thể.  

Rượu cần được sử dụng quanh năm, đặc biệt trong các nghi lễ không thể thiếu 

được chum rượu cần để dâng lên tổ tiên và mời bà con, họ hàng. Cũng như các dân tộc 

vùng Tây Bắc, người Khơ Mú ưa chuộng rượu sâu chít cũng như rượu ngâm thực vật 

như táo mèo, sâm, đinh lăng, v.v. bởi hương vị cay cay của rượu quyện với hương thơm 

của các loại thực vật tạo nên sự ấm cúng, thoải mái, đặc biệt là trong những mâm cơm 

ngày lễ, tết, khi có khách quý, thì những loại rượu này còn thể hiện sự quý mến của gia 

đình với khách.  

Ăn trầu cau là tập quán của người Khơ Mú từ xa xưa, ngày nay phần nào mai một, 

chỉ những phụ nữ lớn tuổi còn giữ tục ăn trầu. 

5.3. Ẩm thực tộc người Xinh Mun 

5.3.1. Vài nét về đặc điểm tộc người 

Dân tộc Xinh Mun là một trong 54 dân tộc ở Việt Nam, tên gọi các nhóm là Xá, 

Xá Puộc, Puộc, Pụa. Tiếng nói của người Xinh Mun thuộc hệ ngôn ngữ Nam Á, nhóm 

ngôn ngữ Môn - Khmer. Do cư trú ở vùng Tây Bắc lâu năm, lại có dân số tương đối ít 

và sống xen kẽ với người Thái, cho nên tiếng nói của người Xinh Mun có vay mượn 

 
60 Nguồn: Minh Thịnh, Đặc sắc món ăn “Kar kưn nẹp hla” của người Khơ Mú, Báo Giáo dục và Thời đại, 

08/8/2021. 
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nhiều từ tiếng Thái. Xu hướng sử dụng tiếng Thái trong cộng đồng người Xinh Mun 

tương đối phổ biến, ở một số bản thanh niên và người già đã chuyển sang nói hoàn toàn 

bằng tiếng Thái, họ không biết nói, hoặc nghe được nhưng không nói được tiếng mẹ đẻ 

nữa. Dân tộc Xinh Mun cư trú tập trung ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên và có hai nhóm: 

Xinh Mun Dạ (Puộc Dạ) và Xinh Mun Nghẹt (Puộc Nghẹt), trong đó nhóm Xinh Mun 

Nghẹt cư trú xa đường giao thông, cho nên họ còn giữ được nhiều nét đặc trưng về tiếng 

nói, phong tục tập quán. Sinh sống ở Việt Nam đã lâu đời, người Xinh Mun cũng di cư 

đi một số nơi, về sau do làn sóng di cư của người Thái tràn đến, họ đã rời lên cư trú ở 

các sườn núi, từ đó chủ yếu canh tác trên nương. Vì thế, trong nghi lễ xên mường của 

mình, người Thái sinh sống ở các nơi đó thường cúng ma người Xinh Mun đầu tiên khai 

hoang vỡ đất, dựng bản lập mường. 

Dân tộc Xinh Mun là một trong 19 thành phần dân tộc ở tỉnh Điện Biên, theo 

TĐTDS và nhà ở ngày 01/4/2019, dân tộc Xinh Mun có 2285 người, chiếm 7,73% dân 

số Xinh Mun trong toàn quốc, chiếm 0,38% dân số toàn tỉnh và 0,46% dân số các DTTS 

trong tỉnh. Ở tỉnh Điện Biên, dân tộc Xinh Mun tập trung hầu hết ở huyện Điện Biên 

Đông (2273 người), trên khu vực ven Sông Mã đoạn chảy qua xã Chiềng Sơ, huyện 

Điện Biên Đông, trong đó đông nhất tại xã Chiềng Sơ (2262 người). Trên địa bàn các 

huyện, thị, thành khác của tỉnh, hầu hết không có hoặc có rất ít người Xinh Mun cư trú. 

Dân số người Xinh Mun ở xã Chiềng Sơ chiếm 99,5% tổng số người Xinh Mun 

trong tỉnh và chiếm 40% dân số xã Chiềng Sơ. Người Xinh Mun cư trú tại 9 bản thuộc 

xã Chiềng Sơ, xen cư với người Thái và người Mông. Kinh tế chậm phát triển, phong 

tục tập quán chịu ảnh hưởng nhiều từ các dân tộc khác, cộng đồng người Xinh Mun vì 

vậy đang đứng trước nguy cơ tụt hậu61. Thuở xưa, người Xinh Mun ở Chiềng Sơ có 

tiếng nói riêng, nhưng dần dần trong quá trình sinh sống đã có sự giao thoa với ngôn 

ngữ dân tộc Thái, nên hiện nay sử dụng tiếng Thái trong sinh hoạt, giao tiếp thông thạo 

hơn tiếng dân tộc mình. Phong tục tập quán của người Xinh Mun ở Chiềng Sơ có nhiều 

điểm tương đồng với người Thái, người Lào do giao thoa văn hóa với hai dân tộc này.  

Người Xinh Mun cư trú theo từng bản, thường xen kẽ với bản của người Thái, 

mỗi bản có khoảng chục gia đình. Nơi dựng bản thường trong các thung lũng có đất đai 

tương đối bằng phẳng, màu mỡ, mỗi bản thường có vài người do phìa tạo người Thái 

chỉ định để trông nom giải quyết các công việc trong bản và liên hệ trực tiếp với phìa 

tạo người Thái. Bản người Xinh Mun ở xã Chiềng Sơ (huyện Điện Đông) nằm xen kẽ 

không chỉ với bản người Thái, mà còn với bản người Mông và người Lào.  

Người Xinh Mun ở nhà sàn, nguyên vật liệu là gỗ, tre, nứa, lá sẵn có ở trong rừng. 

Sau khi chuẩn bị xong nguyên vật liệu làm nhà, khâu quan trọng là chọn đất dựng nhà. 

Để làm nhà, phải chọn đất dựng nhà, khở công dựng nhà, tổ chức nghi lễ lên nhà mới, 

phải xem ngày và có nhiều kiêng kỵ. Khi dựng nhà, người Xinh Mun rất coi trọng việc 

dựng “cột chính”, trên cột treo một số đồ vật như: Ta leo, khò xinh, 3-4 vòng lạt nhỏ 

 
61 Nguồn: Minh Giang – Trọng Lâm, Nguy cơ tụt hậu của đồng bào Xinh Mun ở Điện Biên Đông, Điện Biên tv.vn, 

ngày 23/07/2019. 
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(tượng trưng cho tiền bạc); con dao, cái thớt, gói muối (mong muốn sự no đủ), có nơi 

còn buộc ở đầu cột chính chiếc áo cũ của chủ nhà (để báo cho ma bếp biết người chủ 

của gia đình), một vài bông lúa, mai con ba ba (tượng trưng cho âm vật) và một dùi gỗ 

tròn (tượng trưng cho dương vật) để mong muốn sinh con đẻ cái, mùa màng tươi tốt. 

Ngôi nhà người Xinh Mun có mái nhà giống nhà người Thái đen trong vùng. Trong nghi 

lễ vào nhà mới, ông cậu được mời làm bếp và nhóm lửa đầu tiên tại bếp nấu cơm, ngọn 

lửa phải cháy suốt đêm để chứng tỏ rằng ma bếp phải chiến thắng ma rừng. 

Do là dân tộc ít người lại sống xen cư lâu đời với dân tộc Thái nên nhiều nét sinh 

hoạt của người Xinh Mun bị ảnh hưởng bởi văn hóa Thái. Trang phục truyền thống giờ 

chỉ còn trong ký ức của những người cao tuổi, cả cộng đồng người Xinh Mun ở Chiềng 

Sơ hiện nay không có một bộ trang phục truyền thống, cũng không còn ai làm trang 

phục dân tộc, từ người già đến người trẻ đều dùng trang phục giống người Thái hoặc 

người Kinh. Theo ông Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ðiện Biên Ðông: Dân 

tộc Khơ Mú có lịch sử phát triển lâu đời, có nét văn hóa riêng trong cộng đồng dân tộc 

Tây Bắc nhưng đang có nguy cơ mai một về văn hóa, tụt hậu về kinh tế 62.  

Cây lương thực chính của người Xinh Mun là cây lúa, lúa nếp, lúa tẻ và cây ngô 

trồng trên nương. Đồng bào chia nương làm ba loại dựa theo phương thức canh tác: 

Nương canh tác bằng gậy chọc lỗ; nương canh tác bằng cuốc và nương canh tác bằng 

cày. Nương cày là nương thâm canh, gieo trồng các loại cây lương thực chính hoặc cây 

lương thực phụ, các loại đậu đỗ; người Xinh Mun dùng trâu, hoặc bò kéo cày và bón 

phân cho cây trồng, tạo bờ cho nương giữ màu khỏi bị trôi nhanh, để ổn định canh tác 

lâu dài. Người Xinh Mun ở xã Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đông) sống chủ yếu bằng 

canh tác trên nương, rất ít hộ có ruộng nước, sản xuất phụ thuộc vào tự nhiên nên năng 

suất trồng trọt, chăn nuôi không cao, đời sống phần lớn trong cảnh nghèo khó. Bản Nà 

Ly xã Chiềng Sơ nằm ven đường quốc lộ từ huyện Điện Biên Đông đi sang huyện Sông 

Mã (Sơn La) có 38 hộ dân tộc Xinh Mun, nhưng có 34/38 hộ nghèo. Họ phá rừng làm 

nương, canh tác quảng canh, phụ thuộc tự nhiên, đất lại dốc, bị xói mòn, rửa trôi nên 

năng suất và sản lượng lương thực, cây trồng không cao, cùng với không có nghề phụ 

nên nguồn thu nhập rất hạn chế. Những năm qua mặc dù được Nhà nước hỗ trợ sinh kế 

nhưng cuộc sống của người Xinh Mun vẫn bị vây bủa bởi cái nghèo. Trưởng bản Nà 

Ly, xã Chiềng Sơ cho biết: Nhà nước có hỗ trợ dê, bò, lợn nhưng người biết nuôi thì còn 

được, người không biết nuôi thì bị bệnh, chết hết. Cách bản Nà Ly không xa là bản Hin 

Óng có vài chục nóc nhà, nhưng chỉ có một số hộ dựng được nhà sàn gỗ bền chắc và 

mới có 6 hộ thoát nghèo; nương bạc màu, gieo trồng một vụ không đủ ăn, không có nghề 

phụ, hết mùa nương đàn ông có sức khỏe thì đi làm thuê; nghèo đói, thất học khiến cơ 

hội phát triển của thế hệ trẻ người Xinh Mun ở đây bị hạn chế rất nhiều. Bí thư chi bộ 

bản Hin Óng, xã Chiềng Sơ cho biết: Trẻ em đến năm học mới phải vận động đi học, 

nhưng chỉ học hết lớp 9, không có ai tốt nghiệp THPT. Nói chung, vì nghèo đói khiến 

cho việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Xinh 

 
62 Nguồn: Anh Nguyễn, Mai một văn hóa truyền thống dân tộc Xinh Mun, Điện Biên Phủ Online, 18/6/2018. 
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Mun ở Điện Biên Đông không được người dân quan tâm. Tình trạng nghèo đói, khó 

khăn của người Xinh Mun ở các bản Nà Ly, Hin Óng cũng là tình trạng chung của cộng 

đồng người Xinh Mun ở 7 bản khác trong xã Chiềng Sơ.  

Các gia đình người Xinh Mun đều chăn nuôi gia súc, gia cầm như trâu, bò, lợn, 

gà, dê, chủ yếu thả rông, về sau đã làm chuồng trại ở gần nhà. Đồng bào nuôi trâu, bò 

để kéo cày, lấy phân bón ruộng, coi con vật là nguồn tài sản của gia đình; nhà giầu 

thường nuôi nhiều trâu, bò, lợn, gà, dê, v.v. để phục vụ các nghi lễ tôn giáo và sử dụng 

làm thực phẩm trong lễ tết, hội hè. Sinh sống ở vùng rừng núi, hàng ngày người Xinh 

Mun vào rừng thu hái các loại lâm thổ sản, rau rừng, măng, nấm hương, mộc nhĩ, mật 

ong, củ mài, v.v.; buổi chiều đi làm, phụ nữ thường tranh thủ hái rau, củ rừng về làm 

thức ăn cho bữa cơm tối. Nam giới thường săn bắt các loại thú rừng nhỏ như con cầy, 

con cáo, con khỉ hoặc các loại chim muông, v.v. nhằm mục đích bảo vệ mùa màng, sau 

là có nguồn thực phẩm cải thiện bữa ăn. Đối với các loại thú nhỏ, hình thức săn bắt chủ 

yếu là dùng các loại bẫy; các loại thú lớn như hổ, báo, gấu thì săn rình, lấy xương nấu 

cao hổ, lấy mật gấu để chữa bệnh. 

Người Xinh Mun có một số nghề thủ công đan lát mây tre, nghề rèn, nghề dệt, 

nhưng nhìn chung ít phát triển. Sản phẩm dệt hầu hết mua của người Thái, riêng sản 

phẩm đan lát mây, tre như gùi, clếp, mâm ăn cơm, ghế ngồi, hòm đựng quần áo, v.v. của 

người Xinh Mun được bà con các dân tộc trong vùng ưa thích. 

Với nền kinh tế tự túc, tự cấp, trước đây người Xinh Mun ít tham gia vào hoạt 

động buôn bán, nên vùng người Xinh Mun cư trú không có chợ. Tuy nhiên, do nhu cầu 

cuộc sống, đồng bào phải bán cho các thương lái hoặc tới các chợ phiên ở xa để bán gà, 

măng khô, măng tươi, nấm hương, mộc nhĩ lấy tiền mua nhu yếu phẩm như dầu thắp, 

muối, kim, chỉ thêu, giấy vở cho trẻ em đi học, v.v. 

Gia đình người Xinh Mun đa số là gia đình nhỏ, phụ hệ, trong gia đình con cái lấy 

họ cha, con trai được kế thừa tài sản cố định (nương) do cha mẹ để lại, con gái đi lấy 

chồng hưởng tài sản của nhà chồng, cha mẹ đẻ chỉ chia cho một ít của hồi môn. Người 

bố trong gia đình có quyền hành quyết định mọi việc hệ trọng trong gia đình như sản 

xuất, làm nhà mới, cưới xin, tang ma, ứng xử với dòng họ, cộng đồng; con trai chịu trách 

nhiệm thờ cúng tổ tiên, chăm sóc mồ mả của gia đình, dòng họ, sau khi bố chết, con trai 

trưởng kế thừa những việc mà người bố vẫn làm. 

Hôn nhân: Người Xinh Mun theo chế độ ngoại hôn dòng tộc, những người cùng 

trong một dòng tộc không được kết hôn với nhau, tập quán dân tộc chấp nhận hôn nhân 

“con cô, con cậu” theo kiểu hôn nhân thuận chiều, tức là con trai của chị gái hoặc em 

gái, có thể lấy con gái của cậu, nhưng con gái của chị hoặc em gái, không được lấy con 

trai của cậu. Người Xinh Mun theo chế độ hôn nhân một vợ một chồng bền vững và có 

tục ở rể theo thoả thuận là 6-8 năm. Tục lệ hôn nhân của người Xinh Mun gồm 4 nghi 

lễ: Dạm hỏi, lễ đi rể, lễ đón dâu và lễ lại mặt. Trong lễ đi ở rể, có tục lệ hai vợ chồng lấy 

một tên mới chung để thắt chặt tính bền vững của chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.  
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Tang ma: Nhánh Xinh Mun Dạ chôn người chết ở nghĩa địa do bản quy định, còn 

Xinh Mun Nghẹt thì chôn ở đâu cũng được. Trong đám tang bố, mẹ vợ, con rể có vai 

trò quan trọng. Người Xinh Mun có tục làm nhà mồ như dân tộc Thái, không có tục cải 

táng, tảo mộ và làm giỗ.  

5.3.2. Ẩm thực trong các nghi lễ 

Người Xinh Mun có tín ngưỡng đa thần, quan niệm vạn vật hữu linh, mọi vật đều 

có linh hồn, con người cũng có linh hồn, do đó sau khi chết phải thờ cúng. Đồng 

bào Xinh Mun thờ cúng tổ tiên hai đời là bố mẹ và ông bà tại một góc nhà, phên thờ 

treo xương hàm lợn giết hôm dựng phên thờ, trên để một nắp giỏ cơm (cóm thảu) trong 

đó đựng ít trầu, một ống tre đựng nước buộc vào phên thờ. Người Xinh Mun không làm 

giỗ bố mẹ, ông bà đã khuất, mà chỉ cúng vào ngày lễ cơm mới, tết hàng năm hay các dịp 

đám cưới, lễ hội, làm nhà mới, v.v. Người Xinh Mun có tục thờ ma bố mẹ vợ tại một 

chiếc lều nhỏ (diềng hò) cách nhà khoảng 15-20m, đồ dâng cúng bố mẹ vợ không được 

nấu trong bếp gia đình mà phải nấu ở bếp ngoài sân. 

Người Xinh Mun xen cư cùng với người Thái, chịu ảnh hưởng văn hoá Thái, cho 

nên các lễ hội của họ cũng có tên là xên bản, xên mường, về cơ bản có nhiều nét tương 

tự như xên bản, xên mường của người Thái. Theo nghệ nhân Lò Văn Pháng ở bản Nà 

Ly, xã Chiềng Sơ thì dân tộc Xinh Mun có nhiều lễ hội như: Lễ hội cầu mùa (mương a 

ma); lễ mừng cơm mới (trả pa me); lễ cúng nương còn gọi là lễ tra hạt xuống giồng (dù 

muôn ngo); lễ hội Lộc hoa (ksai sa típ), v.v. Tuy nhiên, người Xinh Mun ở Chiềng Sơ 

ngày nay ít tổ chức các lễ hội này. 

Lễ mừng cơm mới (trả pa me): Ở xã Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đông), người 

Xinh Mun canh tác trên nương là chính, đồng bào tin rằng kết quả sản xuất quyết định 

do hồn lúa và thần nương, thần nước. Do vậy, hàng năm họ tổ chức các nghi lễ nông 

nghiệp, trong đó lễ mừng cơm mới là quan trọng nhất nhằm cảm ơn tổ tiên, thần thánh, 

trời đất đã phù hộ để mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, no đủ, tránh được dịch bệnh, 

con cháu khỏe mạnh. Lễ diễn ra trong 2 ngày, vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 dương lịch, 

khi những bông lúa trên nương bắt đầu chuyển màu đỏ đuôi, báo hiệu một mùa thu 

hoạch đã tới. Trong lễ mừng cơm mới, con cháu dâng lên tổ tiên các món ăn truyền 

thống, mời tổ tiên ăn cơm mới, cũng là dịp thể hiện tri thức dân gian về ẩm thực của 

người Xinh Mun trong việc khai thác thức ăn trong tự nhiên. Với giá trị tiêu biểu đó, Lễ 

mừng cơm mới của người Xinh Mun được đưa vào Danh mục DSVHPVTQG theo 

Quyết định số 64/QĐ-BVHTTDL ngày 12/01/2022. Trước khi diễn ra lễ mừng cơm 

mới, gia đình chuẩn bị lễ vật, lương thực, thực phẩm để dâng cúng thần linh, tổ tiên và 

mời anh em trong dòng họ, bà con trong bản tới chia vui. Lễ vật đều liên quan đến nương 

hoặc món ăn truyền thống cổ xưa của tổ tiên người Xinh Mun gồm lúa mới, sâu măng, 

bọ măng, dế, cá, rau, củ, quả (quả dưa, quả bí) trồng được trên nương, hoặc lấy trên 

rừng, ngày nay có thêm thịt lợn, thịt gà. Trước đây, lễ vật phải có con dúi, nhưng nay để 

bảo vệ động vật hoang dã, người Xinh Mun đã bỏ lễ vật này. Ngoài ra, gia đình còn 

chuẩn bị những thứ để phục vụ cho việc làm lễ, như ống tre, chai đựng nước (bong hót); 

https://baodantoc.vn/le-hoi-ma-ma-cua-nguoi-xinh-mun-5049.htm
https://baodantoc.vn/le-hoi-ma-ma-cua-nguoi-xinh-mun-5049.htm
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phên thờ (ta lé sun yếng); chum rượu cần (có gia đình dùng chai rượu thay cho rượu 

cần). Phên thờ là nơi trú ngụ của tổ tiên, khi làm lễ, chủ nhà sẽ lấy gói cơm, thức ăn 

cùng nắm lúa mới dắt, gài vào giữa phên. Nghi lễ thực hiện tại gian thờ tổ tiên (gian đầu 

tiên ở ngay lối cầu thang chính), do chủ gia đình (chọm yệng) thực hiện, bà chủ nhà sẽ 

cúng tổ tiên bên ngoại ở lều nhỏ bên ngoài (yêng họ). Ngày làm lễ, thường bà chủ gia 

đình hoặc phụ nữ trong nhà lên nương lúa đẹp nhất, năng suất nhất để cắt những bông 

lúa đầu tiên của mùa gặt, với ý niệm đi đón hồn lúa về dự lễ. Trước tiên, chủ nhà khấn 

xin phép tổ tiên cho gia đình làm lễ với lễ vật là đĩa trầu cau bởi họ quan niệm “miếng 

trầu là đầu câu chuyện” và người Xinh Mun trước đây cũng có tục ăn trầu. Buổi chiều, 

gia đình làm lễ cúng tổ tiên tại nhà, mâm cúng bày lễ vật là rau, củ, quả trên nương, cá 

hấp hay nướng, sâu măng, dế mèn rang, thịt lợn, thịt gà, măng, cơm tẻ và cơm nếp, chén, 

thìa, đũa để quanh mâm. Ông chủ nhà cầm hai chai rượu vào ngồi trước mâm, cúng mời 

tổ tiên về chứng kiến các món ăn, khấn mời tổ tiên ăn cơm mới, nắm một chút xôi ném 

ra sàn nhà và véo một chút xôi dán lên giữa cửa chính để mong muốn sang năm mới, 

mùa vụ mới gia đình sẽ có của cải, thóc lúa đầy nhà, ra đến tận cửa. Tiếp đó, ông lấy 

những viên thức ăn để ở mâm cúng cùng dế mèn, măng, rau củ quả, mỗi thứ một ít, gói 

bằng lá chuối rồi buộc vào phên thờ, sát cạnh bó lúa mới. Hoàn thành nghi lễ cúng, chủ 

nhà và người có uy tín trong họ được mời vào ăn ở mâm cúng. Bà chủ nhà tiến hành 

nghi lễ cúng tổ tiên bên ngoại, mâm cúng gồm 4 đôi đũa đặt ở 4 góc mâm (chỉ cúng ông, 

bà, bố, mẹ bên vợ), 2 miếng dưa, đĩa măng, thịt, nắm cơm cốm, nắm cơm nếp, rau củ 

quả trồng trên nương. Bà chủ khấn mời tổ tiên ăn từng món, tới món nào thì lấy một ít 

đặt xuống mâm, cuối cùng lấy lá chuối gói thức ăn buộc lên mái lều và đem mâm thức 

ăn vừa cúng vào nhà cho con cháu ăn. Sau nghi lễ, gia đình và khách mời cùng nhau ăn 

cơm, uống rượu, chúc mừng nhau những lời tốt đẹp63.  

Lễ hội cầu mùa (mương a ma): Thường tổ chức 3-5 năm một lần, diễn ra 2 ngày 

từ tháng 12 đến tháng 2 âm lịch, mục đích cầu xin thần linh phù hộ cho mùa màng được 

tươi tốt, mưa thuận gió hòa, lúa sai bông, ngô mẩy hạt, lợn gà trâu bò không bị dịch 

bệnh, sinh sôi đầy chuồng, con người khỏe mạnh không ốm đau, bản mường hưng thịnh.  

Lễ cúng nương hay lễ tra hạt xuống giống (dù muôn ngo): Thường tổ chức vào 

đầu tháng 4 hoặc tháng 5 dương lịch khi bắt đầu có mưa, đầu vụ lúa, để cầu xin thần 

linh, trời đất ban cho mưa thuận gió hòa; thần đất, thần rừng ban cho mùa màng bội thu. 

Lễ hội lộc hoa (ksai sa típ): Khi xuân sang, người Xinh Mun tổ chức lễ hội lộc 

hoa, mục đích cầu lộc, cầu mùa, cầu phúc cho con người mạnh khoẻ, mùa màng tốt tươi. 

Lễ hội lộc hoa ở cấp độ hộ gia đình, bản có bao nhiêu hộ là có bấy nhiêu ngày hội. Tuy 

lễ hội kéo dài, nhưng không bao giờ diễn ra khi "hoa ban đã tàn, măng đắng đã mọc cao" 

(đầu tháng 4 dương lịch), vì khi ấy bắt đầu làm nương. Lễ hội tổ chức đơn giản, mâm 

cúng ngoài 2 con gà luộc, một "ếp" xôi gạo mới, một đĩa trầu cau, 3 vò rượu cần, còn có 

2 bát canh nấu từ hoa ban và măng đắng (món bắt buộc). Cây nêu cao dựng ở giữa nhà 

được trang trí bằng lá xanh, hoa ban trắng và những bông lúa nếp vàng từ mùa trước. Chủ 

 
63 Nguồn: Ngân Anh, Lễ Mừng cơm mới của người Xinh Mun ở Điện Biên, Báo Dân tộc và phát triển, 08/6/2022. 
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nhà (chủ lễ) vít cần rượu khấn mời tổ tiên uống trước, sau đó mời ba "già bản" trong 

dòng họ, bản mường, con cháu và toàn thể dân bản đến dự lễ cùng uống rượu.  

Tết cổ truyền: Người Xinh Mun ăn Tết nguyên đán giống người Kinh, mồng một 

tết có cúng mời ông bà tổ tiên, đồ lễ có thịt gà, thịt chín (thịt con gì cũng được). Trong 

nghi lễ cúng tết, họ không cúng ông Táo, không cúng lễ trừ tịch đêm 30; kiêng ăn các 

loài thú là vật tổ của dòng họ, ví dụ vật tổ của dòng họ này là chim thì dòng họ đó không 

được ăn thịt chim, vật tổ của dòng họ kia là khỉ thì không được ăn thịt khỉ, v.v. 

Lễ cưới: Người Xinh Mun tổ chức cưới 2 lần, cách nhau 6 tháng đến 1 năm, cưới 

lần 1 thì đơn giản, nhưng lần 2 nhà trai phải chuẩn bị đủ lế vật gồm: 150kg lợn, 70kg 

gạo và 4 chum rượu cần mang đến nhà gái và đón dâu về hẳn.  

Lễ đặt tên con: Đứa trẻ sinh ra sau 6 tháng hoặc một năm thì được làm lễ đặt tên 

giống tên người Thái, gia đình mời thầy về làm lễ, mâm lễ bắt buộc phải có một đôi gà 

hoặc một con gà và một con lợn. 

Cúng chữa bệnh: Trước đây, khi trong gia đình có người ốm đau lâu, người Xinh 

Mun mời thầy về cúng cho khỏi bệnh. Lễ vật dâng cúng có: Gà, rượu và các món ăn, 

cơm canh do gia đình chuẩn bị theo yêu cầu của thày cúng. Sau khi cúng, mọi người 

cùng nhau ăn uống, gia chủ biếu gà luộc hoặc tiền cho thày cúng. Ngày nay, các thức 

ăn, đồ uống dùng để cúng chữa bệnh vẫn không thay đổi so với tập quán truyền thống.  

Nghi lễ "mạng ma": Nghi lễ này có từ lâu đời, hàng năm cứ mỗi độ xuân sang, 

người Xinh Mun tổ chức lễ hội “mạng ma” cầu sức khỏe dài 2-3 ngày tại nhà thầy mo, 

cầu mong cho thầy mo qua được hạn, có sức khỏe, dân bản khỏe mạnh, mùa màng bội 

thu, gia súc sinh sôi, không có dịch bệnh. Trung tâm của lễ "mạng ma” là cây vạn vật 

(xặng bok) dựng trước gian thờ tổ nghề của thầy mo, có buộc dây bò khai và 4 tấm phên 

bằng tre đan hình xương cá ốp xung quanh với ý nghĩa dâng những con cá lên thần linh; 

thân cây cài các loại hoa ban, hoa mạ, bông lúa kết bằng lá tre; chim én, chuồn chuồn, 

sóc, con ve, v.v. đan bằng tre; một thanh gỗ ngang vẽ hình xương cá; một chiếc sừng 

trâu để uống rượu cần; gốc cây buộc 2 cái gậy bằng gỗ, 2 củ măng đắng, 2 chum rượu 

cần. Đồ dâng cúng có: Thịt lợn, thịt gà, ve sầu, v.v. và các vật dụng sản xuất, v.v. Xung 

quanh “xặng bok” là những bàn thờ cùng các mâm cúng với nhiều loại thức ăn64.  

5.3.3. Các món ăn, đồ uống 

Người Xinh Mun ở bản Hin Óng, xã Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đông) sử dụng 

lương thực chính là gạo nếp và gạo tẻ, trong đó gạo nếp là truyền thống. Thực phẩm chủ 

yếu là các loại rau, măng và củ, khi trồng trọt chưa phát triển thường thu hái từ các đất 

hoang quanh nhà hoặc trong rừng, trên núi và cả dưới nước. Bên cạnh đó còn có nguồn  

thức ăn từ động vật như cá, cua, tôm, ốc, ếch, chuột, nhím, cóc, lợn rừng, chim rừng và 

một số côn trùng như sâu tre, sâu chít hay sâu cây đùng đình, v.v. Người Xinh Mun cũng 

 
64 Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam, Lễ hội Mạ ma của người Xinh Mun, Báo ảnh Dân tộc và miền núi, 01/4/2018. 
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thường dùng các loại gia vị như mắc khén, hạt dổi, ớt hiểm, v.v. Các nguồn thức ăn từ 

thiên nhiên có giá trị đặc biệt trong hệ ẩm thực của người Xinh Mun65. 

Các món ăn từ lương thực 

Người Xinh Mun thường ngày ăn cơm là chính, loại cơm được sử dụng nhiều là 

cơm nếp, cơm lam. Cơm nếp nương đồ vào sáng sớm, để ăn cả ngày mà vẫn dẻo. 

Các món ăn từ rau  

Người Khơ Mú thường ăn rau rừng, mùa nào thức ấy, mùa xuân hái các loại hoa, 

lá rau rừng, mùa hè thu thường hái quả, củ. Nhiều DTTS ở Điện Biên trong đó có dân 

tộc Xinh Mun ít trồng rau xanh trong vườn nhà, bởi Tây Bắc trước đây còn nhiều rừng, 

đất rộng người thưa, rừng đủ khả năng cung cấp thực phẩm cho người. Đồng bào Xinh 

Mun cũng chế biến các món ăn giống như các dân tộc trong vùng; họ ăn sống nhiều thứ 

rau xanh chấm với ớt, tỏi, muối, mák khén giã nhỏ, hoặc món canh rau và rau luộc. 

Món canh bí (canh biếc): Nguyên liệu là bí đỏ, bí xanh, chế biến rất đơn giản, 

chỉ gọt vỏ, thái miếng, đem nấu chín, nêm gia vị cho đậm đà. 

Món rau muống luộc (phlay bông tôm): Rau muống rửa sạch rồi đem luộc bình 

thường, chấm với chẩm chéo ướt. 

Món măng lay luộc (băng le tôm): Đây là món ăn lâu đời, gắn bó với cuộc sống 

người Xinh Mun. Măng lay thu hoạch vào tháng 7-8 khi mới nhú lên khỏi mặt đất, hái 

về rửa sạch, luộc 45-60 phút cho hết vị đắng, ngái. Khi ăn, bỏ vỏ và chấm chẩm chéo. 

Đồ chấm (chéo chẳm băng): Đồ chấm chủ yếu được chế biến từ các loại gia vị, 

rau thơm, học hỏi cách làm của người Thái: Ớt quả nướng tán nhỏ; muối rang giã nhỏ; 

hạt mák khén, hạt dổi rừng nướng và giã mịn, cho thêm mỳ chính, tất cả đem trộn theo 

tỷ lệ vừa đủ để chấm thức ăn như thịt luộc, cá, rau. Ngày nay, người Xinh Mun còn dùng 

ớt tươi ngâm dấm chua, tỏi để pha nước chấm ăn hằng ngày. 

Các món ăn từ thịt, cá 

Người Xinh Mun ăn thịt, cá, trứng, v.v. nhưng thường kết hợp với việc cúng bái 

trong các dịp lễ hội, hoặc những dịp có khách thông gia, khách quý khác. Lễ hội, tết 

nhất định kỳ hàng năm, các dịp cưới xin, ma chay, vào nhà mới lúc nào cũng cần có vật 

hiến sinh có nguồn gốc động vật. Để phục vụ nhu cầu hiến sinh, người Xinh Mun sử 

dụng những con gia súc, gia cầm chăn nuôi được. Sau nghi lễ cúng bái, các con vật đó 

trở thành thực phẩm cho gia đình và những người tham gia. Ngoài vật nuôi, người Xinh 

Mun còn sử dụng thịt thú rừng, cá sông, suối nhưng nguồn thực phẩm này không chủ 

động được, chỉ dùng khi nào săn bắt được, nên không dùng trong các ngày lễ tết định 

kỳ. Nhìn chung, các món ăn của người Xinh Mun chịu ảnh hưởng các món ăn của người 

 
65 Bản Hin Óng là một trong 21 bản của xã Chiềng Sơ, đồng thời là một trong 9 bản có người Xinh Mun của xã; 

bản có 67 hộ, 367 nhân khẩu, trong đó người Xinh Mun có 65 hộ, chiếm 97%. Hiện tại trong bản có những người 

am hiểu về ẩm thực dân tộc Xinh Mun như các ông Lò Văn Bình, Lò Văn Nướng và Lò Văn Ninh. 
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Thái cận cư. Gia vị chế biến món ăn của người Xinh Mun như ớt quả, tía tô, húng, thì 

là, gừng, tỏi lấy trong vườn nhà; riêng hạt mák khén, hạt dổi thì thu hái trong rừng theo 

mùa. Từ măng tươi để cho chua, chắt nước chua ra đun chín lên thành đồ chấm.  

Người Xinh Mun thích ăn nậm pịa, gỏi thịt, gỏi cá, thịt trâu khô; thịt nướng là món 

đặc trưng. Món ăn bồi bổ phụ nữ sinh đẻ hoặc người mới ốm dậy ở người Xinh Mun là 

món gà hoặc chim bồ câu hầm tam thất, ngải cứu, gạo nếp, đỗ xanh, đỗ đỏ. Người Xinh 

Mun làm cơm đãi khách thường kiêng thịt vịt, thịt chó và con ốc. Trong mâm cơm khách 

thường có các món ăn: Gỏi cá, om ngan, mọ gà, măng lay luộc, xôi nếp, v.v.66.  

Món gỏi cá (coi ca): Nguyên liệu là cá chép, cá trắm, cá trôi loại to 2-3kg, chọn 

con còn sống, làm sạch vảy, lột da, bỏ xương, lọc lấy phần thịt, dùng giấy thấm cho 

miếng cá khô ráo, thái mỏng thành miếng vừa ăn; hoa chuối rừng chọn loại có nhiều 

hạt, vị chát và không đắng mang về thái nhỏ, ngâm nước muối khử nhựa trong 10-15 

phút; nước chua lấy từ măng để chua; gia vị có mắc khén, tỏi, ớt, muối, mỳ chính giã 

nhỏ trộn với rau thơm, hoa chuối rừng. Sau khi cho đầy đủ gia vị, rau thơm, cá được 

bóp với nước măng chua để làm chín. Khi ăn, gói miếng cá với lá sung, rau tía tô, có 

thêm lá cây mù tưn (lợn hồi sinh/ lợn đứng dậy) và quả sung, chấm với nước chua. Với 

đầy đủ nguyên liệu, người ăn cảm nhận được các mùi, vị khác nhau như giòn của hoa 

chuối, thơm của các loại rau, ngọt của cá, chua của nước măng, cay của tỏi, ớt, tê nồng 

của hạt mắc khén tạo mùi thơm đặc trưng, làm cho món gỏi cá không còn tanh nữa. 

Người ăn sẽ không phải lo lắng đau bụng, rối loạn tiêu hoá, vì trong món ăn có hoa 

chuối, nước chua, gia vị ấm nóng. 

Món cá nướng (ca pỉnh tôp): Món ăn này của người Khơ Mú chế biến giống như 

người Thái, thường dùng tiếp khách quý hoặc trong dịp lễ, tết. Nguyên liệu là cá tươi 

nguyên con, làm sạch, mổ phía lưng, bỏ ruột; gia vị gồm mák khén, sả, ớt, muối, mỳ 

chính giã nhỏ trộn lẫn với rau húng thái nhỏ, tất cả được nhồi vào bụng cá, gập đầu cá 

lại, cho cá vào kẹp tre/ nứa rồi nướng trên than củi (than hồng) trong 20-30 phút thì chín. 

Món thịt ngan rang (nàn khua): Nguyên liệu là thịt ngan, chọn phần có nhiều thịt, 

làm sạch, thái miếng vừa ăn to chừng 2 ngón tay, rồi ướp sả, mỳ chính, muối, sau đó 

đem rang 20-30 phút thì chín. 

Món thịt gà gói lá đồ (moóc en): Nguyên liệu là thịt gà; gia vị có mắc khén, sả, 

ớt, hành lá, gừng; tấm gạo; lá chuối tươi. Gà đem mổ, làm sạch, chặt thành miếng to vừa 

miệng, ướp với các loại gia vị đã được giã nhỏ, sau đó cho tấm gạo vào trộn đều, rồi lấy 

lá chuối gói kín lại, cho vào chõ đồ 2-3 giờ là chín. 

Món lòng gà cuốn lá nướng (diêp linh en): Nguyên liệu là bộ lòng gà gồm mề, 

ruột, gan; gia vị có sả, muối, mỳ chính, ớt, mắc khén; rau thơm có rau húng; lá chuối. 

Lòng gà làm sạch, thái miếng nhỏ, trộn đều với gia vị, rau thơm rồi cuốn kín trong lá 

chuối, đem nướng vùi trong tro than hồng 20-30 phút là chín. 

 
66 Nguồn: TLN người Xinh Mun, Bản Hin Óng, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, năm 2020. 
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Các đồ uống và ăn trầu 

Người Xinh Mun hàng ngày thường uống nước đun sôi để nguội, hoặc lấy lá cây 

rừng có tác dụng phòng bệnh về đun uống.  

Trong nhà người Xinh Mun luôn sẵn có rượu (xá) để tiếp khách; trong đám cưới, 

mừng nhà mới họ thường dùng rượu cần. Người Xinh Mun làm rượu cần bằng cách đồ 

chín gạo nếp cẩm, hoặc nếp nương, trộn đều với men (trước đây làm bằng lá cây rừng, 

ngày nay thường mua men có sẵn) cho vào trong chum, rải một lớp trấu, một lớp lá cây 

lên, ủ khoảng một tuần là có thể uống được. Khi uống rượu cần bao giờ cũng có một 

chậu nước mó (hoặc nước suối) bên cạnh, để khi chum rượu cần cạn thì tiếp nước vào. 

Trước khi uống rượu cần, gia chủ cử ra một người chuyên mời rượu, người này có nhiệm 

vụ mời uống bắt đầu từ người lớn tuổi nhất trở xuống. Tốp cầm cần đầu tiên được đề ra 

quy ước của cả bữa rượu (quy ước uống một, hai hay ba sừng trâu). Nếu có ai giả vờ 

uống, khi chế thêm nước, rượu sẽ tràn ra khỏi bình, người uống lượt đó sẽ bị phạt uống 

nhiều hơn. Tục uống rượu cần mang sắc thái riêng của người Xinh Mun, thể hiện tình 

đoàn kết, gắn bó anh em. Ngày nay người Xinh Mun ít dùng rượu cần, thay vào đó là 

rượu trắng. Đây là loại rượu được chưng cất từ ngô, gạo, trước kia có dùng sắn. Một số 

ít người uống rượu ngâm động vật, hoặc ngâm các dược liệu thảo mộc khai thác trong 

rừng để chữa bệnh. 

Để làm rượu chưng cất, người Xinh Mun sử dụng nguyên liệu là ngô hoặc gạo 

đem nấu chín rồi tãi ra cho nguội. Men rượu trước đây tự làm, nay thường mua sẵn ở 

chợ mang về giã thành bột, rắc và trộn đều lên cơm/ ngô, đem ủ kín trong thúng, hoặc 

các đồ đựng lót kỹ bằng lá chuối trong 2 ngày, rồi cho vảo chum, đổ nước ngập, ủ kín, 

nếu cơm gạo thì 01 tuần, cơm ngô thì 2 tuần, sau đó đem cất cách thủy. Hơi rượu từ nồi 

bốc lên, gặp lạnh từ chiếc nồi ở phía trên thì ngưng lại thành rượu chảy ra theo ống dẫn. 

Men nấu rượu trước đây người dân tự làm từ bột gạo (gạo nếp càng tốt) rang phối trộn 

theo tỷ lệ với nước vắt từ một loại lá cây rừng (loại lá này không có tên, ít người biết) 

đã giã nát, sau đó nắm thành từng nắm nhỏ bằng quả ổi rừng gọi là quả men. Đặt quả 

men lên tấm phên, đậy lại, ít ngày sau quả men phồng xốp, chuyển sang mầu trắng ngà 

thì mang phơi khô để dùng dần.  

Người Xinh Mun trước đây có tục ăn trầu cau. Ngày nay, tục ăn trầu không còn, 

việc sắp trầu cau trong các nghi lễ cúng bái cũng bị mai một. 

5.4. Ẩm thực tộc người Kháng 

5.4.1. Vài nét về đặc điểm tộc người 

Dân tộc Kháng là một trong 54 dân tộc ở Việt Nam, theo kết quả TĐTDS và nhà 

ở ngày 01/4/2019, dân tộc Kháng có 16.180 người (chiếm 0,017% dân số toàn quốc). 

Dân tộc Kháng là một trong những DTTS sinh sống lâu đời nhất ở miền núi Tây Bắc, 

tập trung ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Trước đây người Kháng còn gọi là: 

Xá Khao, Xá Xú, Xá Ðơn, Xá Dâng, Xá Hộc, Xá A Ỏ, Xá Bung, Quảng Lâm; tên tự gọi 

của người Kháng là: Mơ Kháng; tên gọi khác là: Háng, Brển, Xá. Tiếng nói của dân tộc 
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Kháng thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ Me (ngữ hệ Nam Á), nhưng người Kháng nói 

thạo tiếng Thái67. Do cùng cư trú lâu đời trên một địa bàn, nhiều nếp sinh hoạt của người 

Kháng chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá dân tộc Thái. 

Dân tộc Kháng là một trong 19 thành phần dân tộc ở tỉnh Điện Biên, theo kết quả 

TĐTDS và nhà ở ngày 01/4/2019, dân tộc Kháng có 5.224 người, chiếm 32,3% dân số 

dân tộc Kháng ở nước ta, chiếm 0,87% dân số tỉnh Điện Biên và chiếm 1,06% dân số 

các DTTS ở tỉnh Điện Biên. Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, dân tộc Kháng phân bố chủ 

yếu ở 5 huyện gồm: Huyện Tuần Giáo (3.227 người), huyện Mường Chà (1.089 người), 

huyện Nậm Pồ (416 người), huyện Mường Nhé (343 người) và huyện Tủa Chùa (118 

người). Các xã có 100 người Kháng trở lên gồm: Xã Quảng Lâm huyện Mường Nhé; xã 

Nậm Nèn và xã Na Sang huyện Mường Chà; xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa; xã Rạng 

Đông, Ta Ma và Quài Nưa huyện Tuần Giáo, trong đó nhiều nhất ở xã Rạng Đông (2119 

người) và xã Ta Ma (870 người) huyện Tuần Giáo. Xã Rạng Đông có 4 dân tộc cùng 

sinh sống, trong đó dân tộc Kháng đông dân nhất. Trong 7 bản của xã, người Kháng cư 

trú tập trung đông trong 3 bản: Noong Luông, Bon A và Nậm Mu (Noong Luông có 119 

hộ, 634 khẩu; Bon A có 159 hộ, 804 khẩu; Nậm Mu có 165 hộ, 823 khẩu). Tỷ lệ hộ 

nghèo và cận nghèo toàn xã năm 2019 chiếm 51,2% và 16,9%, tập trung vào người 

Kháng và người Mông.  

Bản là đơn vị cư trú của người Kháng, trong đó có hai loại đất: Đất đã được khai 

phá thuộc về đất riêng của gia đình; còn đất chưa được khai phá thuộc đất chung của 

làng, mọi người đều có quyền khai thác lâm thổ sản ở đó. Người Kháng sinh sống ở Tây 

Bắc trước đây không có tổ chức xã hội riêng, mà nằm trong chế độ phìa tạo của xã hội 

Thái. Ở những bản to, phìa tạo cho phép quan cai lấy một số gia đình trong bản làm 

nhốc, chẳng hạn ở bản Nậm Dín ở Tuần Giáo có 40 gia đình, phìa tạo cho phép quan cai 

lấy 3 gia đình làm nhốc với công việc là 15 ngày làm ruộng, 15 ngày làm nương và thu 

hoạch lúa cho nhà quan cai. Ở những bản ít nhà, quan cai không có nhốc, nhưng phìa 

tạo quy định dân bản phải đảm nhiệm hoàn toàn công việc làm nương cho nhà ông ta. 

Trong bản dân tộc Kháng còn có thầy cúng (pả o) chuyên cúng ma cho dân bản.  

Gia đình người Kháng tổ chức theo kiểu gia đình nhỏ, phụ quyền, đề cao vai trò 

của người đàn ông, người vợ hoàn toàn lệ thuộc vào người chồng. Tiểu gia đình phụ 

quyền chiếm ưu thế trong bản, nhưng cũng tồn tại một số tàn dư của chế độ mẫu hệ như 

tục ở rể, vai trò ông cậu; trong thời gian ở rể, con cái sinh ra có thể lấy họ mẹ, hoặc con 

trai theo họ cha, con gái theo họ mẹ, v.v.  

Người Kháng ở 2 dạng nhà sàn (nhà tạm bợ và nhà kiên cố), cửa chính ở 2 đầu 

nhà, thông suốt từ đầu này sang đầu kia, thông với cầu thang lên xuống; nhà thường có 

3 gian 2 chái, 2 cửa sổ ở 2 vách bên, trong nhà có 2 bếp lửa (một bếp để nấu ăn hàng 

ngày, một bếp để sưởi và nấu đồ cúng khi bố mẹ chết). Người Kháng ở nhà sàn nhỏ là 

chính, nhà của người định canh, định cư làm bền chắc, nhiều nơi có kê đá tảng, có mái, 

 
67 Nguồn: Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc, Người Kháng, 04/11/2015. 
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hai đầu hồi tròn như nhà người Thái đen; nhà của người du canh, du cư thường làm tạm 

gồm: Lều (nhả túp lả) và nhà (nhả klếu lá), chỉ sử dụng 1-3 năm. 

Làm nương là hình thái kinh tế chủ đạo của người Kháng với phương thức phát 

đốt, chọc lỗ tra hạt trên nương. Trước đây, họ trồng lúa nếp làm lương thực chính, kết 

hợp trồng ngô, sắn, vừng, kê, các loại đậu đỗ, bầu bí, dưa, bông, v.v., nay nhiều nơi 

chuyển sang cày bừa, gieo hạt, có ruộng bậc thang nhưng không nhiều. Chăn nuôi ở dân 

tộc Kháng khá phát triển, đồng bào nuôi gà, lợn, trâu, bò là phổ biến, nuôi trâu để kéo 

cày, kéo gỗ; nuôi bò để ăn thịt trong các dịp làm cỗ lớn; nuôi lợn, gà, vịt để phục vụ các 

nghi lễ cúng bái, tiếp khách và ăn thịt. Sinh sống ở gần rừng, người Kháng khai thác các 

loại lâm thổ sản là rau rừng, măng rừng, nấm hương, mộc nhĩ, mật ong, củ mài. Mùa 

nào thức ấy, các loại lâm thổ sản hầu như lúc nào cũng sẵn, được đồng bào thu hái về 

sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Người Kháng cư trú ở ven sông Đà còn thông thạo 

dùng thuyền, chài, lưới để đánh bắt cá, thậm chí bắt cá ở sông, suối bằng tay không. 

Nghề phụ nổi tiếng của người Kháng là đan lát đồ gia dụng như ghế mây, rổ, rá, 

nia, hòm, gùi, v.v. Họ giỏi đóng thuyền và đi thuyền, loại thuyền độc mộc kiểu đuôi én 

của đồng bào được người Thái và các dân tộc khác thích mua dùng. Người Kháng trồng 

bông, rồi đem bông đổi lấy vải và đồ mặc của người Thái, nên trang phục giống người 

Thái. Bộ nữ phục người Kháng mang dáng dấp nữ phục Thái trắng.  

Hôn nhân của dân tộc Kháng là ngoại tộc hôn dòng họ, một vợ một chồng bền 

vững. Trai, gái tự do yêu đương, nhưng nếu có quan hệ họ hàng thì tuyệt đối không được 

lấy nhau. Trước đây, người Kháng lấy vợ, lấy chồng khá sớm. Tục cưới xin của người 

Kháng lần lượt trải qua 5 bước: Dạm ngõ; ăn hỏi; cưới lần một; cưới lần hai; lại mặt. 

Tang ma: Theo phong tục dân tộc Kháng, người chết được chôn cất chu đáo, trên 

mộ có nhà mồ (klêu mơn), bên trong có những thứ cần thiết để người chết có thể “sống” 

ở thế giới bên kia như chăn đệm, hòm tre đựng quần áo, bát, đũa, thìa, ống đựng rượu 

cần, giỏ xôi, dao và chiếc gậy chọc lỗ, ống nước, ống hút rượu, v.v. Tất cả những đồ vật 

này được đặt phía trên đầu mộ, nơi đó chôn một cột cao, trên đỉnh có con chim gỗ (tượng 

trưng cho con ngựa mà họ hàng cho người chết để cưỡi về với tổ tiên ở thế giới bên kia) 

và treo chiếc áo của vợ hay chồng người chết thường mặc (là dấu hiệu cho vợ chồng ở 

bên kia thế giới có thể dễ dàng tìm ra nhau). Sau khi chôn cất, mọi người về đứng dưới 

gầm sàn nơi người chết vẫn ngủ khi còn sống để ông cậu cắt một nhúm tóc trên trán bỏ 

vào bát đựng nước, trong có quả trứng gà luộc bóc vỏ, hoặc một con cá sấy khô, rồi đem 

vứt ở ven đường ra mộ để hồn người chết khỏi quyến luyến hồn người thân.  

5.4.2. Ẩm thực trong các nghi lễ 

Người Kháng quan niệm vạn vật hữu linh, mọi vật và con người đều có hồn, chết 

thì hoá thành ma tồn tại trong không gian cùng con người, nếu con người ứng xử không 

chu đáo làm chúng không hài lòng, thì có thể bị ốm đau, mùa màng có thể thất bát, vật 

nuôi có thể bị bệnh dịch, v.v. Vì vậy, người Kháng có các lễ hội (có thể tổ chức cùng 

dân tộc khác) để tạ ơn các ma, cầu mong các ma phù hộ cho con người mạnh khoẻ, mùa 
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màng xanh tươi, gia súc, gia cầm đầy sân, đầy chuồng. Trong nhà người Kháng chỉ thờ 

cha mẹ, không thờ ông bà; những người thân đã mất đều là ma nhà. Lễ cúng cha mẹ (té 

ma ngặt ác mẹ) được tổ chức ba năm một lần, họ hàng gần xa đến dự đông đủ. Mỗi năm 

một lần, dân bản cúng ma trời, ma đất. Người Kháng ăn tết nguyên đán và thực hiện các 

nghi lễ liên quan đến nông nghiệp như: Lễ tra hạt, lễ cơm mới, lễ hội xên pang ả, v.v. 

Lễ dạm ngõ: Khi đôi trai gái đã ưng ý nhau thì nhà trai cử người mang lễ vật sang 

nhà gái dạm ngõ, lễ vật rất đơn giản chỉ cần một con gà và một chai rượu.  

Lễ ăn hỏi: Nhà trai mang lễ vật gồm: Lợn, gà, rượu, gạo đến nhà gái để đặt vấn 

đề chính thức về cuộc hôn nhân cho đôi trẻ.  

Lễ cưới ban đầu: Lễ này còn gọi là lễ búi tóc cho cô dâu (tẳng soi đe quân măn). 

Chú rể có lễ trình tổ tiên, cô dâu lạy trước bàn thờ ma của gia đình làm lễ búi tóc, sau 

đó được đưa về nhà trai để ra mắt bố mẹ và họ hàng chồng rồi mới quay về nhà mẹ đẻ, 

bắt đầu thời kỳ chú rể ở rể. Lễ vật cưới ban đầu chủ yếu là nông phẩm: Gà, vịt, lợn, gạo, 

rượu, v.v. và đặc biệt phải có 4 ống cá chua (tu ca bloong). Cá chua là món ăn truyền 

thống của người Kháng, đám cưới thiếu cá chua coi như không to, không được dân bản 

khen ngợi. Trong đám cưới, cá chua chỉ dành cho mâm bên nhà gái ăn, đến khi làm lý 

xong thì bên nhà trai cũng được ăn; chỉ có mâm các cụ già được ăn món lòng non lợn 

gói lá nướng kẹp. Mười ngày sau, đôi vợ chồng trẻ dẫn nhau về thăm bố mẹ chồng, theo 

phong tục cô dâu phải đem theo một manh chiếu nan, một đôi gà luộc, bốn chiếc bánh 

chưng và một cái mẹt để biếu mẹ chồng, mẹ chồng đưa cho con dâu vài đồng bạc trắng.  

Lễ về nhà chồng: Được gọi là lễ cưới lần hai, diễn ra sau thời gian ở rể một vài 

năm, cô dâu chính thức về cư trú bên nhà chồng và chú rể kết thúc ở rể. Nghi lễ này 

quan trọng nhất, nhưng diễn ra gọn nhẹ hơn lễ cưới ban đầu, lễ vật gồm có thịt, rượu, 

gạo nếp, 8 ống cá chua. Sau ngày cưới, đôi vợ chồng mang xôi, gà, rượu trở lại nhà gái 

để làm lễ lại mặt. 

Lễ hội Pang phoóng: Đây là một trong những tập quán xã hội đặc sắc của dân tộc 

Kháng (theo tiếng dân tộc Kháng: Pang là lễ, Phoóng là tổ tiên), là tín ngưỡng độc đáo 

mang màu sắc huyền ảo, phản ánh đời sống tâm linh cộng đồng người Kháng luôn lấy 

cội nguồn tiên tổ là nền tảng để rèn tâm, dưỡng đức và cầu mong tổ tiên phù hộ cho 

dòng tộc vạn sự may mắn. Điển hình trong việc tổ chức lễ hội này là dòng họ Lò, ngành 

Lò Khul, ở xã Rạng Đông (huyện Tuần Giáo). Vào cuối năm 2018, lễ hội Pang phoóng 

được phục dựng tại bản Nậm Mu, xã Rạng Ðông. Năm 2020, lễ Pang phoóng đã được 

Bộ VHTTDL công nhận là DSVHPVTQG, loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng tại 

Quyết định số 2742/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2020. Theo Trưởng phòng Văn hóa - 

Thông tin huyện Tuần Giáo: Lễ Pang phoóng bắt nguồn từ một câu chuyện tình dang 

dở đầy lãng mạn giữa chàng trai con Tạo bản và nàng Vượn hóa thân thành thiếu nữ. 

“Thuở xưa có một bản người Kháng nằm giữa một vùng thiên nhiên kỳ vĩ, bốn mùa rộn 

tiếng chim ca, vượn hót. Vào một buổi chiều đông, tiết trời hanh hao, chàng trai con Tạo 

bản dòng họ Lò Khul gặp được một cô gái xinh xắn là Vượn hoá thân, kết quả của tình 

yêu lãng mạn đã cho ra đời một cậu bé đẹp tựa thiên thần, từ đó nàng Vượn về làm dâu 
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nhà Tạo bản. Hàng ngày, hai vợ chồng nàng Vượn làm nương, nhưng do công việc bận 

rộn phải nhờ thêm anh em tới giúp. Trong bữa cơm ngày mùa nóng bức đãi anh em 

không thể thiếu món hoa chuối rừng, nên nàng Vượn đã cùng em gái chồng đi lên rừng 

lấy hoa. Vào rừng, cô em không thấy chị dâu chặt cây hái hoa chuối, nhưng trong nháy 

mắt đã có đầy hoa chuối xếp trong sọt, liền hỏi: “Chị không hạ cây mà sao hái được 

nhiều hoa chuối thế?”. Chị dâu trả lời: “Chị trèo cây, em xem chị hái hoa chuối đây” và 

bỗng biến thành vượn, thoăn thoắt trèo lên cây hái hoa chuối. Thoắt cái, vượn lại biến 

thành người khiến cô em chồng vô cùng sửng sốt. Về nhà cô đem chuyện kể với anh 

trai, thế là chuyện lạ lan nhanh, cả nhà, cả bản đều biết, nảng Vượn tuy xót thương con 

trẻ và người chồng yêu quý, nhưng vẫn quyết ra đi để tránh sự dò xét của mọi người. 

Nàng dặn chồng hãy thay nàng nuôi con, hãy nhớ ngày nàng mãi mãi lìa xa, sau mùa 

gặt hái chàng hãy hái hoa bầu, hoa bí, chọn 36 củ khoai lang, 36 củ khoai sọ, 36 miếng 

bí đao, 36 miếng bí đỏ, 36 ngọn rau, 36 miếng thịt, 1 gói xôi cẩm, 1 gói xôi cốm và 2 

ống rượu bằng tre cùng 4 cần hút để làm cỗ, tưởng nhớ về nàng”. Từ đó, lễ hội Pang 

phoóng của dân tộc Kháng ra đời để tỏ lòng nhớ thương “mẹ Vượn”. Theo phong tục, 

lễ hội Pang phoóng được tổ chức trong 2 ngày, thường chọn ngày rằm, 2 hoặc 3 năm 

một lần vào tháng 11-12 dương lịch, khi mùa vụ đã thu hoạch xong. Thầy cúng (pắp lể) 

chủ trì hành lễ phải họ Lò, ngành Lò Khul, am hiểu nguồn gốc, lịch sử dòng họ (thường 

là trưởng họ). Phần quan trọng nhất của lễ hội là nghi lễ cúng tại nhà trưởng họ hoặc gia 

đình có điều kiện trong dòng họ Lò Khul, mang tính chất tạ ơn trời đất, tổ tiên68. Quá 

trình làm lễ không thể thiếu những con vật hiến tế gồm một con lợn và 5 con gà. Thầy 

cúng thực hiện các nghi thức gắn liền với lá “chắc mắc” (loại lá có ý nghĩa tâm linh của 

người Kháng) để báo cáo và mời tổ tiên về dự lễ, phù hộ con cháu mạnh khỏe, làm ăn 

phát đạt. Sau đó, chủ lễ mời mọi người uống rượu cần, chung vui điệu nhảy “xé pang” 

cách điệu nghi thức chọc lỗ tra hạt truyền thống69. Theo quan niệm của dòng họ Lò 

Khul, tổ tiên của họ là mẹ Vượn nên trên mâm cúng không thể thiếu khoai lang, đu đủ, 

khoai sọ, chuối, bí đỏ, bí xanh, v.v. Thầy cúng uốn dây lạt hình chữ A vẩy rượu cần từ 

trong chum ra ngoài với ý nghĩa mời rượu cho tổ tiên70. 

Lễ hội Xên pang ả: Theo quan niệm người Kháng, con người có hồn vía, khi hồn 

vía bị lưu lạc con người sẽ ốm đau, bệnh tật, phải mời thầy cúng (pả o) đến cúng. Lễ hội 

Xên pang ả mục đích mời các "ma nhà", "ma bản" và "ma trời" về hưởng lễ vật tạ ơn 

của những người được thầy cúng chữa cho khỏi bệnh (được coi là con nuôi), đồng thời 

để thầy cúng cầu chúc cho hồn vía các con nuôi lành mạnh, không hay đau ốm và làm 

ăn phát tài. Thường 2 năm hay 3 năm, lễ hội tổ chức một lần trong thời gian từ tháng 10 

đến tháng 12 âm lịch. Các con bệnh mang lễ vật đến cúng, thường là một con gà, 2 chai 

rượu (hay một chum rượu cần), bốn sải vải và một vài đồng tiền. 

 
68 Nguồn: Lan Phương, Nét đẹp văn hóa của dân tộc Kháng, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, Điện Biên qua Lễ 

Pang Phoóng (Lễ tạ ơn), Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, ngày 29/4/2021. 
69 Nguồn: Vũ Lợi, Bảo tồn văn hóa dân tộc Kháng ở Điện Biên, Báo Dân tộc và phát triển, 19/6/2020. 
70 Nguồn: Lò Hoàng, Lễ “Pang Phoóng” của dòng họ Lò Khun dân tộc Kháng tỉnh Điện Biên”, 13/8/2015. 
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Lễ cúng trong tang ma: Khi người thân chết, con cháu ở ngoài thường mang lễ vật 

dâng cúng là gà, con cháu trong gia đình thì dâng cúng lợn. Mâm cúng của người Kháng 

giống mâm cúng của người Mông là đều có món bột ngô chế từ ngô nếp (dùng cối xay 

ngô nhỏ cỡ hạt gạo, ngâm, đồ bằng chõ như đồ xôi); món nộm rau rừng (long bòi quá); 

ống cá chua và kèm theo là món cá rô sấy khô để trong giỏ đan bằng tre (ca hấp). 

Lễ mừng cơm mới (dát hả mả mía): Là nghi lễ nông nghiệp có tính chất tâm linh, 

là nhu cầu tâm linh của người dân trong bản trước vòng quay của mùa vụ, cám ơn ông 

bà, tổ tiên đã phù hộ, đã “trông nom” nương để có một vụ mùa bội thu, cầu mong mùa 

tới lại tiếp tục được mùa. Tùy theo từng gia đình để chọn ngày tổ chức lễ cho phù hợp, 

chọn ngày đẹp, không tổ chức vào ngày kiêng cữ của gia đình như ngày mất của ông bà, 

bố mẹ, người thân trong gia đình. Khi thấy lúa nhà mình trên nương đã chín thì tổ chức 

lễ, sau đó mới gặt lúa nương. Ngày trước, chưa theo tết cổ truyền dân tộc thì đây được 

coi là tết của người Kháng. Lễ mừng cơm mới là một lễ hội nông nghiệp nên lễ vật để 

cúng bao gồm những sản phẩm dưới ruộng, trên nương (người Kháng thường gieo lúa 

trước trên một đám nương nhỏ, để lúa chín trước, vừa dùng cứu đói, vừa dùng làm lễ 

vật), có những gì đều chế biến để dâng lên ông bà, tổ tiên; ngoài ra còn dùng thịt những 

con thú, côn trùng chuyên phá hoại mùa màng để chế biến thành đồ lễ, với ý nghĩa răn 

đe các loại thú rừng và côn trùng. Đồng bào Kháng quan niệm trên mâm càng nhiều loại 

đồ lễ thì càng có hiếu với ông bà, tổ tiên. Lễ vật chế biến từ thực vật: Xôi cốm (mả dủ): 

10 gói; các loại rau, củ quả như mướp, mak hói, bí xanh, bí đỏ, bầu, măng, mỗi loại từ 

1-2 kg đồ chín; đu đủ chín 2-3 quả; chuối chín 2 nải; mía 2 cây (chặt thành đoạn ngắn); 

một số món ăn truyền thống của người Kháng như lá cây ráy muối chua (ba tắm), nõn 

chuối nộm, cây búng báng nộm, hoa riềng, rau thập cẩm đồ chín rồi nộm, măng đồ cách 

thủy. Lễ vật chế biến từ động vật, côn trùng: Cá gỏi (ca cỏi) 1-2kg; cá nấu canh măng 

chua (ca canh bà blăng); cá nướng cả con (ca hịp) 5-6 con; cá nướng gập (ca híp tộp); 

cá đồ (ca đụp boi); gà luộc (dia tỏm) một con (khoảng 1kg); gà nướng (dia hịp) một con 

(khoảng 1kg); tiết canh một bát (nưởm đách); thịt lạp (nửa pla); thịt băm gói lá 

nướng (ca ộp); cua đồ chín (bô hia); nhái gói lá đồ cách thuỷ (bố đắc); thịt dúi (bố đéc); 

thịt chuột (bố ha); thịt dơi (bố bé); thịt sóc (bố clay). Ngoài các lễ vật trên, nếu gia đình 

có điều kiện thì mổ một con lợn khoảng 20kg, luộc lên làm đồ lễ. 

Trước đây, người Kháng không có tục thắp hương, nay do du nhập phong tục của 

người Kinh, nên cũng đã thắp hương trong lễ cúng. Trong tang ma thường có 3 lễ cúng. 

Lễ thứ nhất là lễ mời, đồ lễ gồm: Một con gà luộc; 01 bát đựng nước luộc thịt gà làm 

canh, 01 bát đựng một nắm xôi nhỏ; 01 nải chuối chín; ông chủ nhà cúng xong, mâm lễ 

vẫn đặt nguyên ở góc thờ. Lễ thứ hai là lễ chính, toàn bộ đồ lễ bày lên hai mâm lớn đặt 

giữa nhà, cạnh 3 chum rượu cần, ông chủ nhà một tay vít cần rượu, khấn mời ông bà tổ 

tiên về hưởng cơm mới. Lễ thứ ba là lễ tạ, ông chủ nhà khấn xong, gắp mỗi thứ đồ lễ 

một chút cho lên một chiếc mâm nhỏ, bê vào góc thờ để tiếp tục mời tổ tiên, ông bà, bố 

mẹ thưởng thức; mâm lễ này được đặt ở góc thờ mấy ngày để ma nhà thưởng thức.  
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Tết cổ truyền: Người Kháng ăn tết Nguyên đán như người Kinh, người Thái. Họ 

có một số món ăn giống người Kinh, có gà luộc, bánh chưng gói lá dong71. Hàng năm, 

vào tháng 12 âm lịch, người Kháng vào rừng lấy lá dong để gói bánh chưng, lấy lá chuối 

rừng để gói thịt nướng. Cúng tổ tiên trong ngày Tết phải có 2 cặp bánh chưng, 1 con gà 

luộc, 2 chén rượu, nhà có điều kiện thì mổ lợn, thờ đầu lợn đã luộc chín. Dù gà luộc, 

hay lợn luộc thì bát nước dùng của nó khi đặt lên bàn thờ tổ tiên cũng phải nóng hổi, 

khói toả nghi ngút mùi hương thơm của thịt gà, thịt lợn thay cho khói hương, với mong 

muốn gia đình đón năm mới được ấm áp, xum vầy. Đặc biệt, người Kháng vẫn còn giữ 

một số kiêng kỵ trong ngày 30, mùng một Tết: "Ngày 30 Tết, mọi người kiêng không 

vào rừng chặt cây, đốn củi, đào đất, giã gạo, v.v. Bà con ở nhà dọn dẹp nhà cửa, sửa 

soạn bàn thờ tổ tiên và gói bánh chưng. Mồng một Tết, mọi nhà đóng cổng, khép cửa 

không cho người lạ, người già và phụ nữ đang mang thai vào nhà, vì bà con quan niệm 

mồng một mà phụ nữ, người già xông nhà thì cả năm sẽ không gặp may mắn”. 

5.4.3. Các món ăn, đồ uống 

Các món ăn từ lương thực 

Theo các tài liệu khảo sát thực địa, trước đây trong bữa ăn thường ngày, người 

Kháng thường ăn cơm nếp nương; đi làm nương hoặc đi xa thường mang cơm lam được 

làm từ gạo nếp nương. Ngày nay, họ thường ăn cơm tẻ trong các bữa ăn hàng ngày. Các 

loại lương thực khác như ngô, khoai, sắn ăn trong lúc đói kém, giáp hạt, hoặc ăn vặt.  

Các món ăn từ rau 

Người Kháng có món dưa chua làm từ lá cây ráy ngứa là món ăn truyền thống, 

người Thái gọi ba tắm.  

Món nộm rau: Được làm từ nhiều loại rau rừng và rau trong vườn như bí, bầu, lá 

mướp, lá đu đủ, đem luộc, hoặc cho vào bát to hấp cách thủy, sau đó lấy các gia vị như 

ớt giã nát, tỏi, mắc khén, muối, mỳ chính, cho thêm nước, trộn với rau đã luộc.  

Các món rau rừng, rau nhà là món ăn thường xuyên trong bữa cơm hàng ngày của 

người Kháng với tỷ trọng rất cao. Trong mâm cơm tiếp khách của người Kháng ở bản 

Noong Luông, xã Rạng Đông (huyện Tuần Giáo), có 6/10 món ăn liên quan đến rau, đó 

là: Măng nấu với xương lợn; măng đắng luộc (băng loi); chẩm chéo (quen chẻo); rau 

sống gồm lá đu đủ (na hổng), cà dại (pe quẻnh), rau cải đồ (long chiểng bòi quá); măng 

(băng pửng). Điều đó cho thấy rau trong bữa ăn của người Kháng nhiều hơn thịt, cá. 

Các món ăn từ thịt, cá 

Món cá ướp chua (ca blong): Là món ăn đặc trưng của đồng bào Kháng, thường 

dùng tiếp đãi bạn thân lâu ngày mới; bà con họ ngoại, họ vợ đến thăm, tiếp đãi bằng 

món này được coi là sang, là quý trọng khách. Món ca blong còn là lễ vật của nhà trai 

 
71 Nguồn: TLN người dân tộc Kháng bản Nậm Mu, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, năm 2020. 
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biếu nhà gái trong đám cưới. Cách chế biến: Cá chặt khúc, bóp trộn với riềng giã nhỏ, 

tấm gạo rang, muối, mỳ chính, cho vào ống tre, đậy bằng nan tre, để 2 ngày cá sẽ chua. 

Món cá kẹp nướng (ca hịp căn): Là một trong các món ăn truyền thống của người 

Kháng. Nguyên liệu là cá to, mới đánh bắt còn tươi nguyên. Khi chế biến, mổ bụng bỏ 

ruột, đánh hết vảy, rửa sạch với nước, dùng dao sắc rạch ngang theo thân cá, rau thơm 

băm nhỏ trộn đều với gia vị nhồi vào bên trong bụng cá, bên ngoài dùng tay trát một lớp 

mỏng rau thơm, gia vị cho ngấm vào thân cá. Dùng kẹp tre kẹp dọc theo mình cá, buộc 

lạt cố định đầu kẹp để giữ cá không bị rơi ra khỏi kẹp. Đưa cá lên bếp than hồng để 

nướng 30-45 phút, thỉnh thoảng lật đều 2 mặt cho cá chín đều. 

Món “ca boi” (ca đầu boi - cá xôi) được người Kháng ưa chuộng nhất. Từ nguyên 

liệu là cá tươi bắt ở suối về, làm sạch, mổ bụng. Trộn đều các loại gia vị, rau thơm, hoa 

chuối rừng băm nhỏ và bột gạo nếp, sau đó đem nhồi vào bụng cá. Dùng lá dong gói cá 

kín lại, rồi cho vào chõ xôi ở trên bếp xôi cá trong 45-60 phút tuỳ theo cá to hay nhỏ. 

Món “ca óp” được chế biến khá cầu kỳ, người ta lấy cá to hoặc cá bống nhỏ làm 

sạch, băm nhỏ đều cả xương (nếu dùng cá bống thì bóp bụng rửa sạch để nguyên con) 

cho vào nồi ướp muối. Các loại rau thơm, gia vị như hạt tiêu, sả, ớt, v.v. băm nhỏ trộn 

thật đều với cá. Lá dong tước gân trải rộng ra, đặt cá đã ướp lên, gói lại như gói bánh và 

dùng lạt buộc nhẹ lại cho lá khỏi bung ra. Khi bếp lửa đang cháy, cào lớp tro ở phía dưới 

bếp rồi đặt gói cá xuống, vùi tro và than lên, cứ 20-25 phút một lần lật mặt cho đều, 

tránh cá bị cháy. Vùi trong tro bếp 1,5 giờ là cá sẽ chín, lúc đó cá có mầu vàng đỏ xen 

lẫn xanh của lá dong và có hình dạng như một chiếc bánh hình chữ nhật.  

Món long bột mọk nợ: Để làm món này người ta sử dụng nguyên liệu chính là thịt 

trâu; gia vị, rau thơm có mắc khén, lá lốt, ớt, tỏi băm nhỏ. Thịt trâu chọn phần nạc, tươi, 

băm nhỏ, nhào trộn đều với bột gạo nếp và rau thơm, gia vị, rồi gói trong lá chuối, bỏ 

vào chõ đồ chín, món ăn này dậy mùi, kích thích tiết dịch vị.  

Món thịt trâu thối: Trâu bị chết trong rừng do tai nạn hay lí do nào đó không phải 

là mắc bệnh, người ta dùng lửa thui và loại bỏ phần thịt bị thối có dòi bọ, đem về làm 

sạch và chế biến thành thức ăn. Già làng người Kháng cho biết món thịt đã bắt đầu bị 

phân hủy chỉ người một số người Kháng và một số người Thái thích, còn người Kinh và 

người Mông không thích ăn như thế. Cách chế biến: Thịt đem rửa sạch, bóp muối, treo 

lên gác bếp để ăn dần. Khi ăn, thái thịt thành miếng nhỏ, bóp với hoa chuối thái nhỏ, các 

loại rau thơm, củ sả, rồi bọc vào lá chuối đem đồ lên là ăn được. Một số người Kháng 

có thể ăn thịt thối của trâu, bò, ngựa cũng không phải là cá biệt vì có thông tin nói rằng 

một số người Lào ở bên Lào cũng thích ăn thịt động vật đã bắt đầu phân hủy, nhiều cộng 

đồng còn chôn con vật xuống đất một thời gian nhất định rồi đào lên ăn72. 

Trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, người Kháng ăn rau nhiều hơn thịt, cá. 

Trong mâm cơm tiếp khách của người Kháng ở bản Noong Luông, xã Rạng Đông 

(huyện Tuần Giáo), thường chỉ có 3 món thịt trong tổng số 10 món ăn, đó là thịt gà rang, 

 
72 Nguồn: Thực khách choáng nặng món thịt hổ trong thực đơn nhà hàng, Vietnam.net, 19/01/2019. 



256 

 

thịt lợn nướng và măng nấu với xương lợn. Người Kháng có các cách chế biến món ăn 

gần với người Thái vì họ đã tiếp thu ảnh hưởng VHAT người Thái. Hai dân tộc Thái và 

Kháng cùng sống chung trong một hê sinh thái rừng núi và có quan hệ hôn nhân nên 

ảnh hưởng lẫn nhau cũng rất tự nhiên. Các phương pháp chế biến thức ăn của người 

Kháng như sau: 

- Đồ hoặc hấp (hấp là lối chế biến phổ biến, gồm hấp bọc lá hay không bọc lá). 

- Nướng: Là cách chế biến phổ biến, gồm nướng trực tiếp trên than lửa hoặc nướng 

gói lá (bằng cách trộn thịt cùng gia vị và các chất phụ gia, rồi gói lá đem nướng trực tiếp 

trên lửa hoặc vùi trong than tro nóng). Người Kháng cũng thường làm món cá nướng 

gập (người Thái gọi là pá pình tộp) để đãi khách. 

- Lam: Là cách nấu không dùng nồi niêu, mà cho gạo nếp và nước vào trong ống 

tre, nút lại và đốt bên ngoài cho chín thành cơm lam. Người Kháng cũng làm món thịt 

gà om, lươn om ống tre bằng cách cho các nguyên liệu vào ống tre đậy lại và đem đốt. 

- Ăn sống: Món sống và món tái là những món ăn khá phổ biến của người Kháng 

và người Thái. Tiết canh là món người Kháng thường ăn khi có dịp cúng lễ, tiệc tùng 

bao gồm tiết canh gà, vịt, trâu, dê, v.v. Trong cúng lễ người ta thường dâng cúng món 

tiết canh gà, nếu cúng thịt gà luộc phải có đủ hai chân và cái đầu. Sau khi cúng, nếu ai 

không ăn được tiết sống thì có thể hấp chín để ăn. Người Kháng còn ăn thịt sống bóp 

hoa chuối, nước măng chua cùng các loại rau thơm, gia vị. Gỏi cá sông, gỏi lươn không 

chỉ là món ăn của người Kháng mà còn là món ăn phổ biến của người Thái và Khơ Mú 

vùng Tuần Giáo. Trong thời chiến tranh ác liệt năm 1971, đồng bào Thái vùng gần hang 

Thẩm Khương, huyện Tuần Giáo có chế biến món lươn sống bóp hoa chuối, nhiều người 

ăn đã cảm nhận được hương vị đặc biệt của món ăn này, mặc dù một số người khác thì 

cho rằng món này có mùi tanh. VHAT của người Kháng tại bản Nậm Mu và bản Noong 

Luông (xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo) giống với người Thái tới 80%, có khác chỉ là 

ở món xôi cúng (người Thái cúng xôi màu, người Kháng cúng xôi trắng), v.v.73  

Các đồ uống  

Người Kháng ngày thường uống nước đun sôi để nguội, ít người uống nước chè 

xanh hoặc chè khô. Người già trong bản Kháng cho biết có một số người hàng ngày 

uống nước đun với thảo mộc như cây máu người, là một loại cây leo thân có gai, nước 

đun với nó cho màu đỏ, có tác dụng mát cơ thể, bổ huyết, v.v.  

Người Kháng có đồ uống truyền thống là rượu cần. Bà con người Kháng ở bản 

Nong Luông, xã Rạng Đông (huyện Tuần Giáo) nói rằng không ai còn nhớ rượu cần có 

từ bao giờ, nhưng từ bao thế hệ, mỗi gia đình người Kháng không thể thiếu vò rượu cần 

khi có khách đến thăm, hay vào dịp vui chơi, lễ tết. Làm ra rượu cần và uống rượu cần 

là nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Kháng. Bà con người Kháng ở bản Nậm Mu, xã 

Rạng Đông cho rằng rựơu cần có từ lâu đời, khoảng 10 năm về trước người Kháng ở 

 
73 Nguồn: PVS cụ Quàng Văn Páu, 85 tuổi, dân tộc Kháng, già làng ở bản Noong Luông, xã Rạng Đông, huyện 

Tuần Giáo, năm 2020. 
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đây dùng phổ biến rượu cần, nay không có điều kiện thời gian và chế biến rượu cần 

phức tạp nên ít làm. Rượu cần là thức uống độc đáo mang đậm bản sắc của nhiều DTTS 

ở miền núi, được lên men theo phương pháp cổ truyền không qua chưng cất, không sử 

dụng bã rượu; rượu có mùi thơm dịu đặc trưng, vị ngọt, không cay, không đắng. Trong 

chế biến rượu cần, người ta dùng nguyên liệu là gạo nếp, sắn hoặc ngô, trấu, men vi sinh 

tự nhiên từ bánh men lá. Để chế biến hoàn thiện một vò rượu cần mất 10 đến 15 ngày. 

Đầu tiên, lấy trấu rửa sạch và trộn lẫn với gạo, vo kỹ sao cho trấu và gạo thật sạch, để 

ráo nước, đem đồ khoảng 2 giờ, khi gạo chín thành cơm, lấy ra để nguội. Quả men đem 

giã nhỏ, trộn lẫn với cơm rồi đem ủ 2-3 ngày, khi có mùi thơm thì bỏ vào vò, đậy nắp 

lại trong 7-10 ngày là được rượu cần.  

Theo kinh nghiệm của người già ở bản Nong Luông, vò rượu cần ngon và chuẩn 

vị phải thơm và không bị chua, nồng, yếu tố quyết định chất lượng vò rượu trước tiên 

phải là men. Loại men này được bà con người Kháng chế biến từ 10 loại cây thuốc tự 

nhiên như cây “bơ hinh ho", "khi mắc cái", củ riềng, lá trầu không, quả ớt, v.v. có tính 

kháng khuẩn, chứa tinh dầu tạo hương vị cho rượu, các vi sinh vật từ không khí hoặc có 

sẵn trên các loại lá cây vừa có khả năng đường hóa, vừa có khả năng rượu hóa; các loại 

lá cây đem phối trộn với bột gạo nếp tan, nặn thành quả, phơi khô, bảo quản trên gác 

bếp 3-4 tháng. Người Kháng ở bản Nậm Mu thì nói rằng trước đây họ làm men lá từ các 

nguyên liệu là lá đu đủ, quả ớt, lá mít, lá cam đất, lạc tiên, đem giã nhuyễn với gạo nếp 

đã ngâm, nhào nặn thành bánh, rồi ủ 7-8 ngày, phơi khô, để lên gác bếp dùng dần. Khi 

làm rượu, họ lấy gạo, hoặc ngô, hoặc sắn đồ lên cho chín cùng với trấu theo tỷ lệ 50/50, 

để nguội, cho men vào, ủ tiếp 2-3 ngày, sau đó đổ vào vò sành, để một tuần thì được 

rượu cần. Rượu cần có vị ngọt rất hấp dẫn, kể cả người già, phụ nữ và trẻ em cũng uống 

được. Hiện nay, bản Nậm Mu còn khoảng 10 hộ làm được rượu cần ngon. 

Ngoài uống rượu cần, người Kháng ngày nay còn sử dụng rượu chưng cất. Nguyên 

liệu chính để nấu rượu cất là gạo, hoặc sắn, ngô; men rượu mua ở chợ phiên là loại bánh 

men thuốc bắc do người Kinh chế biến như men Bắc Hà, Nàng Thơm, Đức Ngộ. Nguyên 

liệu chính đem đồ chín, trộn men, đổ nước ủ kín, rồi đem chưng cất lấy rượu tinh khiết 

có độ cồn cao. Mỗi địa phương có các bí quyết độc đáo trong chế biến để cho ra những 

sản phẩm rượu tùy thuộc vào nguyên liệu là ngô, hay gạo, loại men và kĩ năng chưng 

cất. Ngoài việc tự chưng cất rượu, người Kháng còn mua rượu trắng của các thương lái 

người Kinh mang đến bán tại bản về uống và cúng lễ. Hiện nay đồng bào Kháng ở bản 

Nậm Mu ít uống rượu cần hơn đồng tộc ở bản Nậm Luông và Bon A, thay vào đó là 

rượu cất mua của tư thương. Ngoài để uống, rượu còn là thứ đồ không thể thiếu trong 

thờ cúng, lễ hội, cưới xin, ma chay của người Kháng.  

Tập quán uống rượu cần ở cộng đồng người Kháng có những quy định riêng. Khi 

uống rượu cần, phải cắm 2 cần trở lên và không quá 6 cần; trước tiên phải mời các cụ 

cao tuổi uống trước; dụng cụ đo lường nước là sừng trâu, đong nước theo số chẵn (2, 4, 

6, v.v. sừng); thời gian uống tính bằng giây, nhiều nhất 30 giây, ai uống xong đầu tiên 

thì thắng, người thua bị phạt uống gấp đôi. Mỗi người khách được mời rượu sẽ phải 
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uống tối thiểu 2 “sừng”, tức là uống hết nước đổ 2 lần vào chiếc sừng trâu mới được 

đứng dậy. Điều này thể hiện tính hiếu khách của gia chủ; trường hợp khách không uống 

hết lượng rượu quy định sẽ bị coi là không tôn trọng người mời. 

Tục tu mui (uống bằng mũi) là nét văn hoá độc đáo của người Kháng. Họ dùng 

nước măng chua hòa với ớt bột, tỏi, rau răm, gạn lấy nước trong, chứa vào sừng trâu có 

lỗ thông, rồi ngửa cổ cho nước trong sừng trâu chảy vào mũi. Nước có vị cay gây hắt 

hơi, có tác dụng đẩy khí độc từ trong phổi ra sau một ngày lao động mệt nhọc trên nương, 

cho nên tu mui là một giải pháp giúp phòng, chống cảm cúm khoa học, hiệu quả74. GS. 

Đặng Nghiêm Vạn vào đầu những năm 70 đã nhận định rằng người Kháng còn giữ được 

tục "tu mui" là tục đã được sách sử xưa ghi chép và gọi là "ẩm tỵ" khi viết về người Lạc 

Việt, người Ô hử, người Lão, người Lý, v.v. và chỉ có đàn ông theo tục này. Sau những 

buổi lao động mệt mỏi, nếu bữa cơm có thịt, cá hoặc nấm, măng, v.v. đồng bào giã muối, 

ớt, hành, tỏi, rau thơm rồi hòa với nước, sau đó gạn lấy nước trong đổ vào quả bầu. 

Trong bữa ăn, đàn ông vừa ăn thịt vừa nghiêng cán vỏ bầu đổ nước cay vào mũi. Trước 

Cách mạng tháng Tám năm 1945, tục "tu mui" phổ biến ở vùng ven sông Đà, thuộc các 

huyện Quỳnh Nhai và Thuận Châu (Sơn La), nhưng nay tục này gần như không còn75. 

Ăn trầu cau 

Theo các cụ già người Kháng ở xã Rạng Đông, xưa kia người Kháng có tục ăn 

trầu (công thức ăn trầu: Cau + trầu không + vỏ chay + thuốc lào), trong đồ dâng cúng 

của người Kháng bắt buộc phải có cau, trầu không, vỏ chay và thuốc lào, nhưng ngày 

nay không còn thấy tục này nữa. 

Ứng xử trong ăn uống 

Giống như người Thái và một số DTTS khác, gia đình người Kháng khi tiếp khách 

không cho con, cháu là trẻ em ngồi cùng mâm với khách. Trên mâm cơm có đặt 2 chén 

rượu tượng trưng cho đồ cúng ma nhà của người khách với ý nghĩa mong muốn ma nhà 

phù hộ cho bản thân và gia đình của ông khách và ông chủ; 2 chén rượu này không ai 

được uống, tan bữa thì đổ đi luôn hoặc cho lại vào chai. 

5.5. Ẩm thực tộc người Dao 

5.5.1. Vài nét về đặc điểm tộc người 

Dân tộc Dao là một trong 54 dân tộc ở Việt Nam. Tên tự gọi: Kìm Miền, Kìm 

Mùn (người rừng). Tên gọi khác: Mán. Các nhóm địa phương có: Dao đỏ, Dao quần 

chẹt, Dao lô gang, Dao tiền, Dao quần trắng (Dao họ), Dao thanh y, Dao làn tẻn. Tiếng 

nói của dân tộc Dao thuộc ngữ hệ Mông - Dao. Người Dao có nguồn gốc từ Trung Quốc, 

việc chuyển cư sang Việt Nam kéo dài suốt từ thế kỷ XII, XIII cho đến nửa đầu thế kỷ 

XX. Họ thường tự nhận mình là con cháu của Bàn Hồ (Bàn Vương), một nhân vật huyền 

thoại rất phổ biến và thiêng liêng ở người Dao76. Dân tộc Dao vốn cư trú ở các tỉnh dọc 

 
74 Nguồn: TLN cán bộ xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, 2020. 
75 Nguồn: Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, Văn hiến Việt Nam, Tạp chí Văn hóa và Phát triển, 03/7/2019. 
76 Nguồn: www.ubdt.gov.vn 

http://www.ubdt.gov.vn/
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biên giới Việt – Trung, biên giới Việt - Lào (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá) và một số 

tỉnh nội địa. Đồng bào Dao đều sinh sống ở miền núi, từ vùng núi cao đến vùng núi thấp; 

một số nhóm như Dao quần trắng ở thung lũng, Dao đỏ lại ở trên núi cao77.  

Theo kết quả TĐTDS và nhà ở ngày 01/4/2019, dân số người Dao ở tỉnh Điện 

Biên có 6.659 người, chiếm 1,11% dân số toàn tỉnh và chiếm 1,34% dân số các DTTS 

trong tỉnh. Trong tỉnh, dân tộc Dao phân bố chủ yếu ở huyện Tủa Chùa (2.472 người), 

Mường Nhé (2.099 người) và Nậm Pồ (1.897 người). Các xã có trên 100 người Dao 

gồm: Pá Mỳ, Nậm Kè, Mường Toong và Huổi Lếnh (huyện Mường Nhé); Nà Hỳ, Vàng 

Đán và Pa Tần (huyện Nậm Pồ); Huổi Só, Sính Phình và Xá Nhè (huyện Tủa Chùa), 

trong đó đông nhất ở xã Huổi Só (2116 người) huyện Tủa Chùa, Nà Hỳ (1234 người) 

huyện Nậm Pồ và Pá Mỳ (1216 người) huyện Mường Nhé. Tại huyện Nậm Pồ, người 

Dao đỏ tập trung ở các bản: Huổi Sâu, xã Pa Tần (89 hộ, 413 khẩu); Huổi Cơ Dạo (88 

hộ, 464 khẩu), Sín Chải 1 (92 hộ, 527 khẩu) và Sín Chải 2 (48 hộ, 246 khẩu) xã Nà Hỳ; 

Vàng Ðán Dạo (31 hộ, 181 khẩu) xã Vàng Ðán.  

Bản của người Dao có thể chia thành hai loại chính: Bản cư trú phân tán du canh 

du cư thường phổ biến trong những nhóm Dao chuyên sinh sống bằng nghề làm nương 

và loại bản tập trung định cư của những người có đất sản xuất ổn định. Thông thường, 

bản du canh du cư chỉ có 7-8 hộ, còn bản định cư có 30-90 hộ. Việc phân bố dân cư 

trong từng bản phụ thuộc vào địa hình và diện tích đất đai. Người Dao thường chọn 

những nơi địa hình hiểm trở, có rừng già, khí hậu nhiệt đới, phù hợp với phát triển lâm 

nghiệp, cây công nghiệp và làm ruộng, nương để làm nhà, dựng bản, chăn thả gia súc. 

Nhà của người Dao rất khác nhau về hình thức, tuỳ nơi họ ở nhà trệt, nhà sàn hay 

nhà nửa sàn, nửa đất. Nhà đất có thể là nhà lâu đời nhất, vì người Dao quan niệm nhà 

đất mới có chỗ cúng Bàn Vương; nhà thường có 3 hoặc 5 gian (không có chái). Loại nhà 

đất thường được làm ở vùng núi cao, ít rừng, ít cây. Nhà nửa sàn, nửa đất thường gặp ở 

vùng giữa, nơi còn khá nhiều rừng. Nhà sàn là loại nhà phổ biến ở vùng thấp, người Dao 

làm ruộng hoặc nương định cư, sống xen kẽ với các DTTS khác. Măc dù chia thành ba 

loại nhà, nhưng bố trí bên trong vẫn giữ nét đặc trưng của dân tộc Dao, đó là trong nhà 

có một gian nhỏ được ngăn ra ở ngay giữa nhà dùng làm chỗ thờ Bàn Vương. Người 

Dao có nhiều họ, phổ biến nhất là các họ Bàn, Ðặng, Triệu, Lý, v.v. Các dòng họ, chi 

họ thường có gia phả riêng và có hệ thống tên đệm để phân biệt các thế hệ khác nhau. 

Nguồn sống chính của dân tộc Dao là nông nghiệp, nhưng do cư trú ở nhiều địa 

hình như vùng núi cáo (núi đá, núi đất), vùng núi giữa, vùng núi thấp và khí hậu ở các 

vùng đó cũng khác nhau, cho nên canh tác nông nghiệp của người Dao rất đa dạng, đồng 

bào làm nương du canh, nương định canh và làm ruộng nước. Tuỳ từng nhóm, từng 

 
77 Theo một nghiên cứu của Trần Hữu Sơn: Người Dao có nguồn gốc xa xưa ở đảo Hải Nam (Trung Quốc) gồm 7 

nhóm. Người Dao bắt đầu di cư sang Việt Nam vào thời Lê (vào cuối thế kỷ XVII). Người Dao di cư sang Việt 

Nam theo nhiều đợt từ đảo Hải Nam, qua Phòng Thành, tới Bắc Giang. Tiếp theo, di chuyển theo các hướng là: 

Theo sông Lô tới Hà Giang hình thành nên người Dao Áo dài. Theo sông Chảy tới Lào Cai, hậu duệ ngày nay gọi 

là Dao Tuyển. Nhóm ở lại vùng Nga Hoàng thuộc Yên Lập, Yên Phúc một thời gian, sau đó di chuyển tới Văn 

Chấn (Yên Bái), rồi Văn Bàn (Lào Cai) là tổ tiên người Dao Quần chẹt ngày nay. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_Ch%E1%BA%A5n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_Ch%E1%BA%A5n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_B%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_B%C3%A0n
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vùng mà hình thức canh tác này hay khác là chủ đạo như: Người Dao quần trắng, Dao 

áo dài, Dao thanh y chuyên làm ruộng nước; người Dao đỏ thì thổ canh hốc đá; phần 

lớn các nhóm Dao khác làm nương du canh hay định canh. Cây lương thực chính là lúa, 

ngô và các loại rau màu quan trọng như bầu, bí, khoai, v.v. Ngoài ra, đồng bào Dao còn 

trồng các loại cây công nghiệp như: Cây chè, cây trầu và một số cây có giá trị kinh tế 

cao như cây trúc, cây vầu, cây bồ đề, đặc biệt là cây quế. Người Dao ở huyện Nậm Pồ 

sống chủ yếu bằng trồng lúa nương và lúa nước với kỹ thuật canh tác tiến bộ; họ phát 

triển nương nhưng vẫn bảo vệ và khai thác rừng một cách hợp lý. Châm ngôn người 

Dao có câu “Chảm mài kềm, lải mài miền” (ở đâu có rừng, ở đó có người Dao) không 

chỉ phản ánh tập quán bám lấy rừng núi để cư trú, mà còn nói lên tầm quan trọng của 

rừng đối với đời sống kinh tế của họ. 

Đồng bào Dao cư trú ở vùng núi giữa, sẵn rừng, đồi cỏ, thung lũng cho nên khá 

thuận lợi cho phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà, một số nơi vùng cao còn nuôi ngựa, 

dê. Những nơi đồng bào sống định cạnh, định cư chăn nuôi có điều kiện phát triển tốt, 

có gia đình nuôi hàng chục con trâu, con bò, nhiều hộ còn nuôi ngựa, dê. Lợn là con vật 

nuôi phổ biến nhất của dân tộc Dao, nhà nào cũng nuôi vài con, có nhà nuôi vài ba chục 

con. Đồng bào Dao nuôi nhiều gà, vịt, ngỗng, ngoài ra còn nuôi cá ở ao, ruộng. Họ nuôi 

gia súc, gia cầm vừa để phục vụ cho sản xuất, vừa dùng cho cúng lễ và ăn thịt. 

Sống ở vùng rừng núi, đồng bào Dao không chỉ khai phá rừng để trồng lúa nương, 

ngô mà còn thường xuyên khai thác lâm thổ sản như: Nấm hương, mộc nhĩ, sa nhân, 

cánh kiến, các loại hạt có dầu, củ nâu, củ mài, bột nhúc, các thứ măng rừng, rau rừng, 

gỗ, tre, nứa, song, mây, cây dó và các loại dược liệu quý khác. Dân tộc Dao nổi tiếng là 

dân tộc biết nhiều cây dược liệu nhất, tri thức về dùng thuốc nam chữa bệnh của họ có 

những đóng góp lớn vào nền YHCT ở nước ta. Thuốc dân tộc của người Dao chia thành 

ba loại: Thuốc bổ, thuốc độc và thuốc chữa bệnh. Thuốc bổ chủ yếu dùng để hồi sức, 

giúp ăn ngon, ngủ khoẻ, giúp cơ thể tăng sức đề kháng chống lại bệnh tật; thuốc độc là 

thuốc dùng để diệt trừ muông thú, sâu bọ làm hại lúa, ngô hoặc bả cá; thuốc chữa bệnh 

thường là những cây cỏ có vị đắng, chát. Đồng bào Dao thường đi săn bắt thú rừng, vừa 

để cải thiện đời sống, vừa để bảo vệ mùa màng khi vào mùa thu hoạch. Kinh tế dân tộc 

Dao là kinh tế tự túc, tự cấp, tuy nhiên đồng bào có một số sản phẩm quý đem bán ở chợ 

địa phương như quế, măng khô, mộc nhĩ, nấm hương, mật ong, sa nhân, cánh kiến, v.v.  

Người Dao có nghề dệt vải, nghề đan lát, nghề rèn, nghề kim hoàn, nghề làm giấy 

dó, v.v. Nghề trồng bông, dệt vải phổ biến ở các nhóm Dao, họ ưa dùng vải nhuộm 

chàm. Người Dao rất thành thạo nghề rèn, hầu hết các bản đều có lò rèn để sửa chữa 

nông cụ, nhiều nơi còn chế tạo súng hoả mai, súng kíp, đúc những hạt đạn bằng gang; 

nghề chạm bạc là nghề gia truyền, chủ yếu làm đồ trang sức như vòng cổ, vòng chân, 

vòng tay, vòng tai, nhẫn, dây bạc, hộp đựng trầu, v.v. Nhóm Dao đỏ và Dao tiền có nghề 

làm giấy bản dùng để chép sách cúng, sách truyện, sách hát hay để viết sớ, làm tiền ma. 

Nhiều nơi có nghề ép dầu thắp sáng hay dầu ăn, nghề làm đường mật từ cây mía.  
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Hôn nhân: Dân tộc Dao thực hiện hôn nhân theo nguyên tắc ngoại hôn dòng tộc, 

người cùng một họ không được lấy nhau, không chấp thuận hai anh em trai của gia đình 

họ này lấy hai chị em gái của gia đình họ kia; chế độ hôn nhân một vợ một chồng, sau 

hôn nhân cư trú bên nhà chồng. Trai gái dân tộc Dao thường chủ động trong việc tìm 

bạn đời, không quá khắt khe trong quan hệ tiền hôn nhân. Nhìn chung, ở dân tộc Dao, 

hôn nhân thường có bốn bước: Bước 1 (nại nham/ nịnh nại), nhà trai đến nhà gái xin số 

mệnh để so tuổi cô gái với tuổi chàng trai; bước 2 (ghịa tịnh/ qủng piêu), nhà trai sang 

nhà gái báo tin kết quả so tuổi, nếu thuận thì xin thách cưới và viết hôn thư; bước 3 

(guyế lẩy/ thúng thẩu), nhà trai đưa cho nhà gái một nửa sổ tiền mặt và các đồ sính lễ 

khác; bước 4 (chíp nham/ quái trà) là tổ chức cưới.  

Tang ma: Người Dao cũng như nhiều dân tộc khác tin rằng con người có hồn và 

xác, khi người chết xác sẽ bị hủy hoại, còn hồn vẫn tiếp tục sống ở thế giới bên kia, do 

vậy người sống phải lo làm các thủ tục đưa xác đi chôn và đưa hồn về thế giới bện kia. 

Khi gia đình có người chết, tang chủ phải đeo dao và buộc dây ngang thắt lưng, đem 

theo hai gói muối, một chai rượu và vàng hương đến gặp thầy tào làm lễ cúng, sau đó 

tang chủ mới được vào nhà thầy tào để báo tang và mời thầy tào đến chủ trì đám 

tang. Dân tộc Dao ngày nay thổ táng, nhưng trước đây có lẽ tất cả các nhóm Dao đều có 

tục hoả táng, tục này chỉ còn tồn tại ở người Dao áo dài và người Dao quần trắng.  

5.5.2. Ẩm thực trong các nghi lễ 

Dân tộc Dao tin vào vạn vật hữu linh (tôn giáo nguyên thuỷ) và chịu nhiều ảnh 

hưởng của tam giáo (Đạo giáo, Phật giáo và Khổng giáo). Họ tin rằng con người có 12 

hồn hoặc 3 hồn, 7 vía, nếu đau ốm, bệnh tật là do không có đủ hồn ở trong thân thể, lúc 

đó phải nhờ thầy cúng bói tìm hồn và cúng đưa hồn về với thân thể. Dân tộc Dao có tín 

ngưỡng thờ cúng tổ tiên, khi có việc lớn người Dao cúng tổ tiên 9 đời, nhưng hàng ngày 

chỉ cúng tới 3 đời. Họ quan niệm khi ông bà, cha mẹ chết thì linh hồn được về nơi quê 

cha đất tổ ở Dương Châu, nhưng linh hồn vẫn đi thăm con cháu, vẫn làm ăn, hoạt động 

như người sống, cho nên con cháu cần cúng bái và cầu xin tổ tiên phù hộ. 

Lễ cúng Bàn vương (chẩu đàng): Bàn Vương là nhân vật huyền thoại, ông tổ của 

các dòng họ người Dao. Thờ cúng Bàn Vương được kết hợp với các dịp cúng tổ tiên, 

các lễ, tết, ngày rằm, mùng một hàng tháng tại nhà tộc trưởng, hoặc khi Bàn Vương đòi. 

Lễ chẩu đàng thường tổ chức vào tháng 12 âm lịch, nghi lễ có rượu, giấy bản, hương, 

thịt, rau. Để tổ chức lễ, người ta mời ba thầy cúng, thầy thứ nhất (vìn nhủng vai) cúng 

trả hai con lợn cho Bàn Vương và các đời tổ tiên; thầy thứ hai (sài pành piế) cầu khấn 

sức khoẻ và cúng các thần lúa, thần chăn nuôi; thầy thứ ba (cu sai) cúng trả các lễ vật, 

vàng mã cho thần chăn nuôi, thần lúa gạo, các bậc tổ tiên gần. Người Dao quan niệm ma 

nhà (piáo mánh miến) cai quản số phận của từng người trong gia đình và cả dòng tộc, 

do vậy làm lễ chẩu đàng tốt thì mọi người khoẻ mạnh, hoà thuận, làm ăn phát đạt. 

Lễ cấp sắc hay lễ lập tịch là một nghi thức đặc trưng không thể thiếu trong cuộc 

đời người đàn ông Dao, qua đó họ được thầy cúng cấp cho một bản sắc ghi bằng chữ 

Nôm Dao, nội dung nói về lai lịch người thụ lễ, nguyên do thụ lễ và các điều khuyên 
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răn. Người đàn ông Dao phải trải qua lễ cấp sắc mới được cộng đồng người Dao công 

nhận đã trưởng thành, được tham gia các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của dòng họ, 

hoặc trở thành thầy cúng. Cấp sắc có nhiều bậc: 3 đèn, 7 đèn, cao nhất là 12 đèn, người 

được cấp sắc có tên âm là tên đăng ký với tổ tiên để khi chết được tổ tiên nhận là con 

cháu Bàn Vương và tiễn hồn về Dương Châu (Trung Quốc), còn được cấp âm binh và 

phù phép để có thể làm thầy cúng. Người Dao đỏ ở huyện Nậm Pồ, hằng năm cứ vào 

tháng 9, 10 dương lịch là tổ chức lễ cấp sắc. Tuy vậy, khi xã hội phát triển đã làm cho 

nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán, nghi lễ truyền thống dân tộc Dao bị biến đổi và 

bị mai một78. Lễ cấp sắc (tủ cải)79 của người Dao quần chẹt tại bản Huổi Lóng, xã Huổi 

Só (huyện Tủa Chùa) được tổ chức từ 4/12 đến 7/12 dương lịch (người Dao quần chẹt 

có hơn 2.000 người, chiếm gần 80% dân số của xã Huổi Só) đã được Bộ VHTTDL công 

nhận là DSVHPVTQG tại Quyết định số 255/QĐ-BVHTTDL ngày 22/02/202080. 

Xuất phát từ tín ngưỡng đa thần, vạn vật hữu linh và sinh sống bằng nghề nông, 

dân tộc Dao có nghi lễ cúng liên quan đến trồng trọt vằ chăn nuôi. Người Dao tin rằng 

cây lúa và hoa màu cùng mọi vật nuôi đều có linh hồn, có sống, có chết, biết đau và biết 

tức giận. Họ cũng tin rằng có thần mưa, thần gió, thần trông coi lúa gạo và thần chăn 

nuôi, các vị thần đó có quan hệ tương tác với cuộc sống con người cho nên phải tổ chức 

nghi lễ thờ cúng. Nghi lễ cúng của dân tộc Dao gồm có nghi lễ của cộng đồng bản và 

nghi lễ của gia đình. Các lễ cúng thường thấy là: Cúng diệt trừ sâu bọ, cúng miếu bản, 

cúng lập thu, cúng hồn lúa, cúng mùa gieo cấy, v.v.  

Cúng miếu bản: Một số nhóm Dao cúng miếu bản theo định kỳ vào các ngày mùng 

một tết, ngày 3/3, ngày rằm tháng 7 và cuối năm từ ngày 25 đến 30/12 âm lịch. Lễ vật 

cúng do dân bản đóng góp gồm: Rượu, gạo, lợn, gà, hương, vàng mã. Miếu được dựng 

ở trong rừng cấm, cột gỗ, mái lợp tranh hoặc ngói, trên đàn cúng đặt 3 bát hương: Bát 

đặt giữa cúng thần hộ mệnh (canh man) cho từng người dân; bát đặt bên trái cúng thần 

hộ mệnh gia súc (tạy man); bát đặt bên phải cúng ma trời, thần lúa gạo và hoa màu (cong 

man). Ngoài cúng định kỳ hàng năm, nếu ngô lúa, hoa màu và gia súc của nhiều gia đình 

bị bệnh dịch không rõ nguyên nhân thì dân làng lại tổ chức cúng tiếp. 

Cúng lập thu: Đây là lễ cúng của dòng họ nên thường tổ chức tại nhà trưởng họ 

vào ngày lập thu. Lễ vật cúng do các gia đình trong họ đóng góp tuỳ tâm, mỗi gia đình 

phải cử một người đến dự lễ. Lễ cúng gồm: Cúng ma tổ tiên của dòng họ, thần nông và 

cúng ma mùa thu. Cúng xong, mọi người cùng ăn uống tại nhà tộc trưởng. 

Cúng cơm mới: Lễ cúng cơm mới được một số nhóm Dao (Dao đỏ, Dao áo dài, 

Dao tiền) tổ chức vào tháng 8 khi mùa lúa bắt đầu chín, hoặc vào tháng 9. Người ta gặt 

lấy ít lúa đầu mùa đem về phơi khô, giã thành gạo, nấu cơm, rồi xới ra bát, bày lên bàn 

thờ tổ tiên cùng với các món rau, cua, cá, khoai sọ, đậu đũa, gà luộc và nhộng ong. 

 
78 Nguồn: Thu Loan, Nét tinh túy trong văn hóa người Dao, Báo ĐBP, 12/4/2018. 
79 Theo nghĩa Nôm Dao, “Tủ” là báo cáo, “Cải” là đặt tên, “Tủ Cải” tức là lễ báo cáo với các thần linh, tổ tiên về 

việc đặt tên thứ hai (tên âm) cho người con trai trong dòng tộc. 
80 Nguồn: Phạm Kiên, Lễ cấp sắc của đồng bào Dao quần chẹt trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 

QĐND Online, 07/12/2020.  
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Người Dao ở xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) chuẩn bị lễ vật dâng cúng gồm: Gà luộc, thịt 

lợn luộc, rượu, cơm mới, canh, các loại rau, nước, sau đó thầy cúng khấn: “Đầu năm tổ 

tiên phù hộ được mùa, cuối năm lúa chín thu về làm lễ để tạ ơn tổ tiên, mời tổ tiên ăn 

cơm mới và tiếp tục phù hộ cho gia đình sức khỏe, làm ăn may mắn, được mùa”. 

Cúng lên nhà mới: Người Dao đỏ ở xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) chuẩn bị lễ vật 

cúng gồm: 02 đôi vòng bạc, 01 gà trống luộc chín, thịt lợn, cơm, canh, rượu, nước. Thầy 

cúng khấn: “Mọi người đi rừng lấy gỗ về làm nhà sợ có con ma rừng theo về nên cúng 

để đuổi ma đi, đồng thời báo cáo tổ tiên nay con cháu làm được nhà mới, cầu mong tổ 

tiên phù hộ gia đình vào nhà mới có sức khỏe, làm ăn, chăn nuôi thuận lợi”. 

Cúng hồn lúa (síp biào vần): Người Dao chọn ngày cúng hồn lúa vào ngày thìn, 

sửu, dần; không chọn trùng ngày sinh chủ nhà, ngày mất của ông bà và ngày hợi, ngày 

dậu. Mâm cúng bày trườc bàn thờ tổ tiên, có gà luộc, một chén nước, một ngọn đèn, ba 

bát hương, ba chén rượu, ba hoặc năm bát cơm nếp và tiền vàng âm phủ; cạnh mâm 

cúng đặt một cái sọt, trong có một gói bánh dầy, một cụm lúa nếp tượng trưng cho mẹ 

lúa và ba nén hương. Sau khi cúng xong, cái sọt cùng lễ vật đem đặt vào trong kho hoặc 

bồ thóc, đúng 5 ngày sau lấy bánh trong sọt ra cho người nhà ăn, với quan niệm ăn bánh 

này người sẽ khoẻ và có thể chống bệnh tật vì trong bánh tập trung nhiều hồn lúa. 

Cúng sau khi gieo trồng: Thường tổ chức vào tháng 5, tháng 6 hàng năm sau khi 

kết thúc gieo trồng, vị trí cúng có thể trước bàn thờ tổ tiên, hoặc trước cửa chính nếu 

ruộng, nương ở gần nhà, hoặc cúng trên nương nếu nương ở xa nhà. Lễ vật dâng cúng 

thường có gà luộc, nhà giàu còn có thịt lợn, thịt dê, nếu cúng lợn, hoặc dê thì phải cúng 

cả buồng gan, một miếng thịt, bốn chân và cả cái đầu. 

Cúng chữa bệnh: Khi trong nhà có người ốm, thường tìm đến nhờ thầy cúng xem 

bói để biết nguyên nhân gây bệnh. Thầy cúng chỉ ra bệnh và yêu cầu gia đình sắm lễ để 

cúng trừ bệnh, lễ vật dâng cúng phải tuân thủ lời thầy cúng vì mỗi bệnh phải dùng lễ vật 

khác nhau. Sau đó, thầy cúng đến cúng để xua đuổi những con ma làm cho người trong 

nhà bị ốm và cầu cho người nhà chóng khỏi bệnh. 

Cúng khi phụ nữ mang thai: Người Dao đỏ ở xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) chuẩn bị 

lễ vật dâng cúng là 01 con lợn, 01 gà trống, rượu, giấy tiền, vì họ quan niệm phụ nữ 

mang thai có con ma sát hại đeo bám, nên phải dùng lợn để cúng con ma đó và đuổi nó 

ra khỏi bào thai; con gà để cúng mời thầy sư phụ (là thầy cao tay hơn thầy đang cúng) 

thì mới có thể diệt trừ được con ma sát hại. 

Cúng đặt tên con: Ngay sau khi sinh 02 ngày đối với con trai và sau sinh 03 ngày 

đối với con gái, người Dao đỏ ở xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) chuẩn bị 01 con gà trống, 

rượu, giấy tiền để thầy cúng gọi tổ tiên trong gia đình và gọi sư phụ/ tổ sư của thầy cúng 

về chứng kiến sự ra đời của đứa trẻ, thông báo lễ cúng này để đặt tên và tiếp tục cầu 

mong tổ tiên phù hộ cho đứa trẻ khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn.  

Dân tộc Dao còn có nhiều lễ tết như: Tết Nguyên đán, tết Thanh minh 3/3, tết 5/5, 

rằm tháng 7, tết 15/8, tết Đông chí, ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng. 
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Tết 3/3: Người Dao coi tết 3/3 là quan trọng, trong ngày đó họ đi tảo mộ. Chính 

vì người Dao sống du canh, du cư không có điều kiện trực tiếp chăm sóc mộ hàng năm, 

nên vào dịp này họ lập mộ giả gần nhà trưởng họ và cúng vọng mộ tổ tiên của mình. 

Tết cổ truyền: Người Dao quần chẹt ở xã Huổi Só (huyện Tủa Chùa) trùng với 

lịch tết Nguyên đán của người Kinh. Từ cuối tháng 10 âm lịch, khi mùa màng vừa kết 

thúc, phụ nữ Dao rục rịch chuẩn bị nguyên liệu làm bánh chưng đen ăn tết. Đối với đồng 

bào Dao, bánh chưng đen là loại bánh không thể thiếu mỗi dịp tết đến, nó thể hiện tấm 

lòng biết ơn của người đang sống với ông bà, tổ tiên. Không giống bánh chưng đen của 

người Thái lấy màu đen từ gạo nếp cẩm hay nhuộm màu từ than gỗ núc nác, người Dao 

ở Huổi Só lấy màu đen từ tro đốt của rơm nếp. Những bông lúa nếp chắc hạt sau khi thu 

hoạch được giã lấy gạo, còn rơm được làm sạch, phơi khô, gần tết đem ra đốt để nhuộm 

gạo, làm bánh. Bánh chưng đen ngoài việc dùng để thờ cúng ông bà, tổ tiên, còn dùng 

trong các bữa cơm tết mời bà con trong họ và làng bản. Cùng với rượu thóc và thịt lợn 

nấu trong ống nứa, sự hiện diện của bánh chưng đen thơm bùi hương vị của nếp mới 

trong mâm cỗ thể hiện sự ấm no của gia đình và ước vọng đủ đầy trong năm mới81. 

Vào ngày mùng một và 15 (âm lịch) hàng tháng, người Dao đỏ ở huyện Nậm Pồ 

thường làm những món ăn ngon để cúng ở bàn thờ tổ tiên. 

Lễ nhảy lửa (nhìang chằng đao): Là nghi lễ mang tính bản sắc văn hóa đặc trưng 

của dân tộc Dao; nhóm Dao đỏ ở bản Huổi Sâu, xã Pa Tần (huyện Nậm Pồ) vẫn còn lưu 

giữ được nghi lễ này. Theo ông già làng uy tín ở bản Huổi Sâu: “Làm lễ nhảy lửa để 

mời các sư phụ và binh mã của mình, thần linh, tổ tiên xuống phù hộ cho bà con làm ăn, 

mùa màng bội thu và trừ tà ma, bệnh tật, ủng hộ con cháu học hành tiến bộ”. Trước kia, 

lễ nhảy lửa mang tính chất dòng họ, diễn ra tại nhà trưởng họ, song ngày nay mở rộng 

hơn, thường tổ chức tại trung tâm bản để mọi người cùng tham gia. Từ sáng sớm, đàn 

ông đã mang đồ dâng cúng đến dự lễ: Một đầu lợn (hoặc lợn con), bát hương, nước 

trắng, rượu và năm cái chén, giấy dó tượng trưng vàng bạc âm phủ, quẻ âm dương (làm 

bằng một đoạn tre bổ đôi), 2 hào bạc, gạo gói trong túm vải, v.v. Thầy cúng là chủ đám 

(sliêu họ) thực hiện các nghi thức cúng lễ trước bàn thờ tổ tiên. Trước khi buổi lễ bắt 

đầu, người ta đốt một đống củi lớn ở khoảng sân rộng, đến khi nghi lễ cầu may, cầu 

phúc kết thúc cũng là lúc củi cháy thành đống than hồng rực đỏ. Người chờ được nhảy 

lửa ngồi hầu lễ phía sau thầy cúng, nếu thầy cúng xin quẻ âm dương được thần lửa đồng 

ý, lúc đó họ như được phù phép, trong phút thăng hoa xuất thần bật cả hai chân và lao 

vào nhảy trên than hồng rừng rực bằng chân trần mà không hề hấn gì. Cứ như vậy, người 

nọ nối tiếp người kia vào nhảy đến khi đống than hồng tắt lịm dưới những đôi chân trần 

đen nhẻm. Một thành viên tham gia đội nhảy lửa cho biết: “Chúng tôi như kiểu thần linh 

nhập vào, lúc đó tôi như người mộng du ấy, không biết gì, bắt đầu nhảy lên bới lửa, bới 

xong thấy người tỉnh táo hẳn, thoải mái và khỏe hơn”. Một thày cúng là ông múa (khoi 

tàn) cho biết: "Đối tượng tham gia nhảy lửa chỉ được 8 người, có sư phụ yểm trợ thì mới 

được. Những người nhảy lửa phải đảm bảo có sức khỏe bình thường, kiêng không ăn 

 
81 Nhóm PV điện tử, Phong tục Tết các dân tộc Điện Biên, Cổng TTĐT Sở TTTT tỉnh Điện Biên, 03/02/2016. 
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thịt chó, kiêng chuyện buồng the trong những ngày chuẩn bị nhảy lửa". Lễ nhảy lửa là 

nét văn hóa tinh thần độc đáo của người Dao đỏ tại Điện Biên82. 

Lễ cưới: Trong lễ cưới của người Dao tiền, lễ vật cưới chính thức nhà trai mang 

sang nhà gái thường có: 3 con lợn (khoảng 200kg), 15kg muối, 20 lít rượu, 1 nén (10 

lạng ta) bạc trắng, 40 vuông vải, 12 con chỉ đỏ. Trường hợp gia đình chưa chuẩn bị đủ 

lễ vật thì có thể “cưới tạm”, lễ vật chỉ cần một con lợn và thịt ướp chua. Trong tập quán 

xã hội và tín ngưỡng của mỗi nhóm Dao lại có những tập tục riêng, tiêu biểu như tục 

cưới xin của người Dao quần chẹt ở huyện Tủa Chùa có những quy định khác với người 

Dao đỏ, Dao đen ở huyện Nậm Pồ. Đám cưới của người Dao quần chẹt gồm có 3 bước 

cơ bản: Bước 1, bố mẹ chàng trai cùng một người có uy tín sang nhà gái chơi, mang 

theo 2 điếu thuốc lào, 2 đồng bạc trắng và trình chuyện hai người con yêu nhau. Bước 

2, chính thức sang nhà gái hỏi cưới cô gái, khi đi mang theo một 1 đồng tiền bạc tương 

đương với 1 triệu hiện nay, hoặc 1,7 đồng bạc tương đương 1,7 triệu; 01 tờ giấy dó ghi 

đủ 24 chữ số (chữ viết riêng của người Dao) dán lên cửa chính để thông báo cho mọi 

người biết việc hôn nhân. Bước 3, nhà trai chính thức sang đón dâu; nhà gái mời 3 ông 

thầy cúng, chuẩn bị sính lễ bày trên bàn thờ tổ tiên và thức ăn làm cơm. Trong đám cưới, 

thanh niên nam nữ nhà trai và nhà gái hát đối đáp với nhau, hát xong nhà gái rót mời 12 

chén rượu và 02 bát con rượu, khi nào nhà trai uống xong mới được vào nhà gái. Cưới 

xong, hai vợ chồng đến nhà bố mẹ vợ để lại mặt, mang theo một đôi gà để làm cơm mời 

bố mẹ vợ83. Người Dao ở Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) khi sang nhà gái ăn hỏi, tự nguyện 

mang 3-4 con gà, 01 con lợn. Ngày cưới, nhà trai phải mang rượu, thịt lợn, gà (bắt buộc) 

sang nhà gái để làm cơm cúng tổ tiên và mời nhà gái cùng ăn. Ngoài ra, nhà trai phải 

chuẩn bị 7,5kg đùi lợn và 450.000 tiền mặt (tương ứng với 1 đồng, 5 hào ngày xưa) để 

biếu ông bà mối bên nhà gái. Khi nhà trai đón dâu về, phải làm lợn, gà dâng cúng tổ 

tiên, cô dâu chú rể phải cúi lạy tổ tiên, bố mẹ chồng và chú, bác. Xong thủ tục này mọi 

người ăn cơm liên hoan; khi nhà gái ăn cơm xong ra về, con rể biếu ông bà vợ (nếu còn 

sống), bố mẹ vợ và anh cả của vợ mỗi người một cái đùi lợn84. 

Lễ tang: Đối với người Dao ở Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ), khi bố mẹ chết, con cái 

làm cơm mời người chết ăn, bao nhiêu con thì có từng đấy mâm cơm. Trong đám tang, 

con cháu chỉ được ăn cơm có thịt trong bữa cơm đầu tiên, tới ngày chôn xong mới được 

ăn thịt. Sau khi chôn cất, người Dao có tục mời người chết rửa mặt trong 3 ngày, sau đó 

thầy cúng mời linh hồn người chết về nhà để con cháu tỏ lòng hiếu thảo trong một tháng, 

trong thời gian này, con của người chết không được giết mổ, muốn ăn thịt phải nhờ 

người khác giết.  

 
82 Nguồn: Hoàng Hảo, Độc đáo lễ nhảy lửa của người Dao đỏ, DienbienTV.vn, ngày 12/12/2018; Vũ Lợi, Lễ 

Nhảy lửa (Nhìang Chằng Đao) của người dân tộc Dao đỏ tại Điện Biên, VOV5, 17/9/2019. 
83 Nguồn: Phòng DSVH, Tục cưới xin của người Dao Quần Chẹt - huyện Tủa Chùa, Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, 

03/01/2017. 
84 Nguồn: Phòng DSVH, Khái quát một số tập tục của người Dao xã Nà Hỳ - huyện Nậm Pồ, Cổng TTĐT tỉnh 

Điện Biên, 02/01/2017. 
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5.5.3. Các món ăn, đồ uống 

Các món ăn từ lương thực 

Dân tộc Dao trồng trọt lúa nương là chính (chỉ một số ít trồng ngô), nên thường 

ngày đồng bào Dao ăn cơm tẻ, đôi khi cũng ăn cháo (đồng bào ưa thích loại cháo chua), 

ăn các loại củ tự trồng hoặc thu hái từ rừng. Thường ngày, đồng bào Dao ăn 3 bữa, trong 

đó bữa sáng, bữa tối là bữa chính ăn tại gia đình, còn bữa trưa ăn tại nương.  

Xôi: Giống như một số tộc người khác, người Dao ở Điện Biên thường đồ xôi để 

ăn trong những ngày Tết và lễ như: Lễ vào nhà mới, lễ cưới, lễ tang hoặc trong những 

ngày gia đình vào vụ, có người giúp cày ruộng, gieo trồng ngô, lúa, làm chuồng trại gia 

súc. Tùy từng trường hợp cụ thể mà đồ các loại xôi màu khác nhau: Xôi nếp cẩm, xôi 

tím, xôi vàng, xôi đỏ, mỗi món xôi có một vị riêng, cách chế biến khác nhau và phù hợp 

với từng lễ thức, chẳng hạn dịp Tết Thanh minh có nhiều nhà đồ xôi màu.  

Bánh: Các loại bánh của người Dao cũng khá đa dạng, chẳng hạn bánh chưng, 

bánh dày, bánh rán, bánh gio, bánh trôi, bánh chay, bánh đúc, v.v. Trước đây, trong các 

ngày Tết Nguyên đán và Rằm tháng 7 người Dao làm nhiều bánh chưng đế dành ăn dần, 

không ít gia đình trong suốt tháng Giêng hoặc tháng 7 đều có bánh ăn. 

Bánh chưng đen: Là loại bánh đặc trưng mỗi dịp Tết đến để thể hiện tấm lòng biết 

ơn của con cháu tới ông bà, tổ tiên. Không giống như một số loại bánh chưng đen của 

người Thái lấy màu đen từ gạo nếp cẩm hay từ than gỗ núc nác, người Dao quần chẹt ở 

xã Huổi Só (huyện Tủa Chùa) lại lấy màu đen từ tro của rơm nếp. Người già cho biết: 

“Màu đen của bánh là thể hiện sự hòa hợp của đất, của trời, của lòng người trong đó. 

Bánh làm ra có màu đen là biểu hiện mùa màng bội thu, đời sống của con người ngày 

càng no ấm, v.v. Vì vậy, trong lễ, tết của người Dao không thể thiếu vắng chiếc bánh 

chưng đen”. Cứ vào cuối tháng 10 âm lịch, khi mùa màng vừa kết thúc, phụ nữ Dao bắt 

đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh chưng đen, trước tiên là chọn lọc rơm nếp, rửa sạch, 

phơi khô, cất cẩn thận. Đến ngày 28, 29 tháng Chạp, bắt đầu làm bánh; lá dong, lá chuối 

đem rửa sạch, lau khô, cắt vừa khuôn, hơ qua lửa cho mềm; rơm nếp đem đốt lấy tro, 

hòa với nước lạnh để lấy nước màu đen, trộn với gạo nếp sao cho hạt gạo ngấm màu 

đen. Khi gói bánh, lấy lá chuối xếp ở dưới, lá dong đặt lên trên để bánh thấm được mùi 

thơm của lá dong và gói cho phần lưng lồi lên giống như hình đỉnh núi được bao quanh 

bởi 6 đường lạt dài chạy dọc quanh thân; chiếc bánh nào có phần gù càng nhô cao, càng 

cân đối thì càng đẹp, thể hiện được sự khéo léo của người phụ nữ ở gia đình đó. Thịt lợn 

làm nhân bánh phải dàn đều để chỗ nào cũng có thịt. Bánh gói xong xếp vào nồi luộc 

một ngày cho chín nhừ, sau đó treo lên gác bếp cho ráo nước. Bánh chưng đen được lựa 

chọn để thờ cúng tổ tiên, mỗi lần thắp hương phải có 7 chiếc và sau 2 ngày mới được 

gia chủ “hạ cỗ” khỏi bàn thờ gia tiên. Theo phong tục của người Dao quần chẹt ở xã 

Huổi Só, ngoài việc để thờ cúng ông bà, tổ tiên, bánh chưng đen còn để ăn trong các 

bữa cơm tết mời bà con họ hàng, làng bản. Cùng với rượu thóc và thịt lợn nấu trong ống 
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nứa, miếng bánh chưng đen thơm bùi hương vị nếp mới thể hiện sự ấm no của gia đình 

trong năm mới, cũng như làm ăn ngày càng khấm khá, phát đạt85. 

Các món ăn từ thịt, cá 

Người Dao ở tỉnh Điện Biên chủ yếu thuộc nhóm Dao đỏ, Dao quần chẹt, cũng có 

những ẩm thực đặc trưng. Nhiều món ăn của đồng bào Dao được chế biến từ những 

nguyên liệu địa phương phong phú, cách chế biến rất đơn giản như: Luộc, hấp, nướng, 

làm chua. Người Dao quần chẹt có những món ăn ưa thích như: Món thịt lợn ướp muối 

treo khô (alạp); thịt lợn lam (alảm); cá tươi lam (deo sang lảm); cá chua (deo thai)86. 

Món thịt chua: Món thịt chua là món ăn độc đáo của người Dao quần chẹt ở Điện 

Biên. Để làm món thịt chua, trước tiên người Dao đem cơm nếp ủ với men rượu, rau 

răm, lá trầu không, riềng, muối, trộn đều trong 10 ngày, tạo ra một loại cơm nếp lên men 

thơm lừng. Thịt lợn thái miếng nhỏ khoảng nửa kg, không rửa, đem vùi vào cơm nếp đã 

lên men một thời gian thịt lợn sẽ chua, có thể để dành hàng năm mà chất lượng vẫn tốt.  

Món thịt lợn ướp muối treo khô (alạp): Nguyên liệu chính gồm thịt lợn, muối. Chế 

biến: Thịt lợn đem cắt từng miếng theo thớ dọc dài, rửa sạch, bóp thịt cho đều với muối 

(lượng muối tùy thuộc vào lượng thịt) và ướp trong 5 ngày thì đem ra phơi, hoặc treo 

gác bếp, phơi khô. Khi ăn, lấy miếng thịt khô đem ra thái mỏng, từ đó có thể xào măng, 

xào rau hoặc luộc, nướng, tùy khẩu vị từng gia đình. Đây là món các gia đình người Dao 

thường làm để tích trữ thịt lợn trong thời gian dài mà không lo bị ôi thiu. Tuy ướp với 

nhiều muối nhưng khi chế biến các món ăn lại không mặn, vị rất ngon, không ngấy. 

Món thịt lợn lam (alảm): Nguyên liệu có thịt lợn, củ sả, lá chanh, các loại rau 

thơm, ống nứa. Chế biến: Thịt lợn rửa sạch, thái vừa miếng, trộn gia vị thái nhỏ, ướp 

khoảng 2-3 phút. Sau khi thịt ngấm gia vị, đưa vào ống nứa, rồi lam chín (lam là nướng, 

nhọ là nhừ, lam nhọ là nướng nhừ). Miếng thịt chín thơm mùi của gia vị quyện với mùi 

thơm của nứa.  

Món cá tươi lam (deo sang lảm): Nguyên liệu có cá tươi, mắc khén, gừng, rau 

thơm các loại, lá dong hoặc lá chuối. Chế biến: Cá được mổ bụng, rửa sạch, khứa ngang 

thân cá. Gia vị thái nhỏ trộn với cá đảo cho đều, ướp 2-3 phút cho cá ngấm gia vị. Sau 

đó, cho cá vào lá dong hoặc lá chuối gói lại, đưa lên than hồng nướng chín. Sau khi 

nướng chín, bóc lớp lá dong hoặc lá chuối ra để lấy cá. 

Món cá chua (deo thai): Món ăn này được người Dao ưa chuộng và làm món ăn 

chính trong bữa cơm. Nguyên liệu: Cá tươi, bột gạo hoặc bột ngô, cơm nguội. Chế biến: 

Cá đem mổ bụng, làm sạch, thái lát mỏng (nếu cá nhỏ thì để nguyên con), ướp với muối, 

trộn bột gạo hoặc bột ngô vào, đảo đều, cho vào chum ủ kín 5-6 ngày đến khi lên men 

chua là được. Muốn lên men chua nhanh, người dân thường ủ bằng cơm nguội, không 

đến 5 ngày cá đã lên vị chua. 

 
85 Nguồn: Wiki Ẩm Thực, Bánh chưng đen trong văn hóa Tết của người Dao tỉnh Điện Biên. 
86 Nguồn: Thu Loan, Vài nét về ẩm thực của dân tộc Dao, ngành Dao Quần chẹt, Cổng TTĐT tổng hợp Sở 

VHTTDL tỉnh Điện Biên, 06/5/2021. 

http://wikiamthuc.com/
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Các món thịt xào: Khi thịt gà, thịt lợn, thịt dê, thịt bò, người Dao thường đem xào 

với gia vị là gừng và nghệ. Thịt lợn, thịt gà khi chế biến món xào đều cho một ít nước 

và thường cho thêm gừng, nhưng thịt bò, thịt trâu tươi xào thường cho nhiều gừng hơn. 

Lòng, gan lợn, thịt chim, thịt chuột đồng, nhộng thường xào khô, cho thêm hành, gừng 

hoặc lá chanh thái nhỏ và cho một ít rượu. Trường hợp xào cho nhiều người ăn còn nêm 

thêm một số hương vị như thảo quả, quế, sả, v.v. 

Các món thịt luộc: Thịt để luộc đem rửa sạch và cắt thành miếng to bằng bàn tay. 

Sau đó bỏ vào nồi hoặc chảo, cho nước vừa đủ rồi đun sôi, dùng đũa lật vài lần và chọc 

vào thịt để kiểm tra, nếu thấy chín đều thì vớt ra. Khi ăn thái thành miếng vừa miệng. 

Nước luộc thịt có thể ăn trực tiếp hoặc đem nấu canh với một trong các loại rau như rau 

cải, cải bắp, rau ngót, mồng tơi.  

Các món hầm: Thịt hầm cũng được người Dao ưa thích. Sau khi thịt được hầm 

mềm, người Dao thường cho thêm các loại rau, củ như khoai sọ, măng khô, su hào, v.v.; 

trường hợp hầm xương thì cho quả đu đủ xanh từ đầu để cho xương chóng nhừ. Tuỳ 

theo đặc điểm của thịt cần hầm, ngoài muối, mỳ chính, người Dao cho thêm một số gia 

vị như rượu, hành, hồ tiêu, sả, riềng, gừng, tỏi, ớt, v.v. Trong các món hầm thịt người 

Dao ít cho các gia vị như hành, tỏi, gừng, lá tía tô, v.v. 

Các món nấu (o khấu): Trong các món ăn của người Dao, món nấu không ít hơn 

so với món xào, luộc và hầm. Người Dao rất thích ăn thịt lợn nạc nấu hoặc rim, nhất là 

thịt gà nấu canh gừng; nhiều khi đậu phụ, trứng gà cũng được đem nấu canh. Ngoài ra, 

họ còn nấu canh thịt lợn nạc với bánh phở hoặc miến dong, nấu xương lợn với bí đao, 

v.v. Khi bắt được những con cá to, họ cũng hay đem nấu canh với quả chua, ớt, nghệ; 

ốc đồng hoặc ốc suối đem rửa sạch, chặt đuôi rồi nấu canh chuối, nghệ, khi ăn mút lấy 

thịt bỏ vỏ. Ngoài ngày thường, trong những ngày lễ, tết cũng có nhiều món thịt nấu. 

Món canh gà rượu bâu: Canh gà nấu với rượu bâu (là rượu được làm từ gạo nếp, 

nấu cơm rồi ủ 1-2 ngày đêm với men lá rừng, sau đó cho vào chum giống như người 

Kinh làm rượu nếp, khoảng chục ngày sau là uống được) không chỉ có vị thơm ngọt của 

gà, mà còn thơm mùi gừng, có vị thanh, làm ấm cơ thể, rất dễ ăn. Để nấu được món 

canh gà với rượu bâu, phải chọn loại gà giò, non tơ, trọng lượng 2kg đối với gà trống, 

hoặc 1,6kg đối với gà mái; không dùng gà thiến vì béo, nhiều mỡ, nấu không ngon. Gà 

sau khi mổ, làm sạch, chặt đều thành miếng, ướp gia vị muối, mỳ chính. Sau đó cho thịt 

gà vào xào qua hành mỡ cho dậy mùi, đổ nước ngập gà, đun sôi cho miếng thịt chín tới, 

đập gừng, cho một chút địa liền và bỗng rượu vào rồi đun kỹ. Địa liền chỉ chút ít để làm 

thơm dậy mùi gà, nếu cho quá tay sẽ gây nặng mùi, dễ làm hỏng món gà. Bỗng rượu 

chọn loại lên men nhưng chưa qua đun nấu, chế biến. Đây là hai thứ phụ gia không thể 

thiếu, vừa làm mềm gà, vừa làm dậy mùi thơm của gà. Món ăn đun kỹ, hòa quyện các 

hương vị, đem ăn nóng tốt cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp trong mùa đông.  

Các món rán: Món rán khá đơn giản. Khi chảo nóng thì cho mỡ vừa đủ, nếu rán 

trứng thì trước tiên đập trứng ra bát, khuấy đều rồi cho vào chảo, lật mặt cho chín; đậu 
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phụ hoặc cá thì thái miếng bỏ vào rán đến khi chín vàng hai mặt thì vớt ra. Tuỳ theo 

khẩu vị của mỗi người, để chế biến món rán tạo ra các sản phẩm non hay già. 

Các món nướng: Trước đây khi thịt lợn, người Dao thường lấy ít gan và thịt nạc 

đem bóp với mật lợn, nêm muối rồi cho vào kẹp tre, đặt cạnh than hồng để nướng. Khi 

ăn, người ta thái gan và thịt nạc thành miếng vừa ăn; pha mật vào bát rượu, sau đó mọi 

người cùng uống rượu với gan và thịt nướng. 

Gà nướng (che chí): Người Dao đỏ ở ở Sín Chải, xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) 

thường làm món gà nướng để ăn trong các dịp gia đình có lễ tết. Nguyên liệu là gà ri do 

gia đình tự nuôi; gia vị có gừng, riềng, mắc khén, sả, lá chanh giã nhỏ. Chế biến: Gà 

đem mổ, làm sạch, dùng gia vị xoa kỹ bên ngoài con gà, sau đó đem kẹp vào que tre, 

nướng trên bếp than hồng cho đến khi thịt gà chín vàng là được. 

Món đậu phụ nhồi thịt: Đây là món đặc trưng không thể thiếu trong đám cưới, làm 

cơm đãi khách hay cỗ vào nhà mới của người Dao đỏ ở Điện Biên. Món này dễ làm, 

nguyên liệu cũng sẵn có. Nguyên liệu: Đậu phụ chọn loại dai, không vỡ, nứt hay bở, để 

tránh khi chế biến khó thành miếng; thịt lợn ba chỉ; gia vị có: Muối, tiêu, mộc nhĩ, nấm 

hương, v.v. Chế biến: Đậu phụ đem cắt thành từng miếng hình tam giác đều, cạnh 3-4 

cm, rán qua bằng mỡ cho miếng đậu dai hơn. Sau đó, để đậu nguội và dùng dao nhỏ 

khoét rỗng ruột miếng đậu để làm chỗ nhồi thịt. Mộc nhĩ, nấm hương được rửa sạch, 

thái nhỏ, trộn với thịt băm, nêm gia vị vừa đủ để nhồi vào ruột của từng miếng đậu. Xếp 

đều các miếng đậu xuống đáy chảo, cho vào trong chảo một ít nước, đậy vung, đun lửa 

nhỏ để thịt chín bằng hơi trong 15 phút là được.   

Món thịt lợn treo hun khói: Món này không chỉ là đặc sản, mà còn là kinh nghiệm 

bảo quản thực phẩm rất hiệu quả của người Dao đỏ. Món thịt lợn treo dùng để ăn trong 

gia đình hoặc đãi khách. Chế biến: Thịt lợn đem xẻ thành từng khổ có chiều ngang 

khoảng 5-7cm, dùng dao chọc thủng lỗ ở một đầu, xỏ lạt giang qua rồi treo lên gác bếp, 

nơi thường xuyên có khói xông lên để bảo quản thực phẩm. Khi ăn, thịt đem rửa bằng 

nước gạo cho sạch, thái thành miếng mỏng rồi chế biến thành các món như: Xào ngồng 

rau cải làn; ninh đỗ răng ngựa, hoặc đỗ đỏ; luộc; băm nhỏ nhồi đậu phụ; thái miếng to 

nướng than, v.v. 

Các món ăn từ ếch: Thịt ếch được người Dao đỏ chế biến làm nhiều món ăn ngon, 

được coi là đặc sản. 

Món ếch nấu mang chua: Đây là món đặc sản của người Dao đỏ. Nguyên liệu: 

Ếch bắt ở khe suối (có vị ngon hơn ếch ruộng); măng chua; gia vị có muối, mỳ chính, 

ớt. Chế biến: Ếch đem mổ bung, bỏ ruột, rửa sạch, xếp vào nồi, phía trên để lớp măng 

chua, gia vị, đổ nước măng chua cho ngập. Khi nấu chín, ếch sẽ ôm chặt các đoạn măng.  

Món chả ếch: Ếch đem mổ, bỏ ruột, làm sạch, dùng dao băm nhỏ mịn và trộn gia 

vị gồm mắm, muối, tiêu, ớt; lá lốt, v.v. rồi nặn từng miếng hình tròn đường kính 3cm 

đặt vào chảo mỡ rán thành chả ếch. Đây là món không chỉ trẻ em mà cả người lớn đều 

thích vì vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng.  
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Các món ăn từ rau, củ, quả  

Các món rau luộc: Rất nhiều loại rau như rau cải, bắp cải, su hào, rau dền, v.v. 

được người Dao đem luộc ăn chấm với nước mắm. 

Các món rau nấu canh: Trong các bữa ăn hàng ngày, món rau nấu canh mặn hoặc 

nhạt là món ăn chính của người Dao. Các loại rau như rau cải, cà chua, bắp cải, đu đủ, 

su su, rau bí, rau dền, mướp, bầu, bí, khoai sọ, v.v. đều được người Dao đem nấu canh. 

Họ cũng rất thích ăn canh nấu bằng các loại lá có vị đắng. 

Các món rau xào: Các loại rau như bồ khai, ngọn khoai lang, lá non cây sắn, rau 

cải làn, rau dớn thường được người Dao làm món xào, ít khi nấu canh. Trong quá trình 

xào, người Dao vẫn cho một ít nước để đun cho rau chín, tránh cho rau bị cháy, đồng 

thời họ cho muối đậm hơn so với món canh rau. 

Các món giá đỗ: Giá đỗ là món ăn truyền thống không thể thiếu trong đám cưới 

cổ truyền của người Dao đỏ. Từ đậu tương, người Dao đem ủ thành giá đỗ. Sau đó có 

thể đem chế biến thành nhiều món ăn như: Giá xào thịt; giá luộc; giá ăn sống, v.v. Tùy 

theo mỗi món ăn mà người ta nêm các gia vị khác nhau. 

Đồ uống:  

Nước uống: Hàng ngày người Dao thường uống nước đun sôi để nguội, hoặc uống 

nước đun với một loại rễ, lá cây rừng hoặc hạt vối vừa mát vừa bổ. Hiện nay, nhiều gia 

đình người Dao đã tự trồng chè, nên nước chè xanh cũng là đồ uống phổ biến của họ. 

Rượu: Người Dao có tập quán uống rượu từ lâu đời, nhưng chỉ ở đàn ông, nhất là 

khi có khách. Nữ giới chỉ uống rượu thuốc để chữa bệnh hoặc uống dịp tết, lễ hội khi có 

bạn bè. Đồng bào Dao nhóm Dao thanh y, Dao tiền hay uống “rượu hoẵng” là loại rượu 

vừa có vị cay, vừa có vị hơi chua, hơi ngọt, dễ uống, nhưng uống nhiều cũng say. Người 

Dao ở bản Sín Chải, xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) thích uống loại rượu thóc (tiu shú) tự 

nấu. Nguyên liệu: Thóc do người Dao trồng trên nương. Chế biến: Thóc đem luộc chín 

cho nở vỏ hạt, dỡ ra để nguội, sau đó rắc men tự chế (men thuốc bắc), ủ một ngày một 

đêm, rồi đưa vào chum, bịt kín, ủ tiếp 7 ngày đêm (không cho nước) đến khi chảy nước, 

đem chưng cất bằng chõ (PVS ông Lý Lìn Sẻo, người Dao ở Sín Chải, xã Nà Hỳ). 

Ứng xử trong ăn uống 

Ẩm thực của dân tộc Dao ẩn chứa tri thức dân gian về cách lựa chọn nguyên liệu 

và kỹ thuật chế biến. Các món ăn trở thành sợi dây vô hình kết nối lòng thành kính của 

con cháu đối với thần linh, tổ tiên khi dâng cúng trong các nghi lễ; đồng thời tạo sự gắn 

kết, đoàn viên của gia đình, cộng đồng khi cùng thưởng thức các món ăn là thành quả 

lao động. Bữa ăn không chỉ để đáp ứng nhu cầu vật chất mà còn là hoạt động mang tính 

văn hoá. Đây là dịp để cả gia đình đoàn tụ quây quần, trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm 

sản xuất cũng như cũng như đời sống của các thành viên trong gia đình. Thường ngày, 

tất cả các thành viên trong gia đình đều ngồi chung mâm cùng ăn uống. Người Dao có 

tập quán, con dâu, em dâu không ngồi chung mâm với bố chồng, anh chồng. Về vị trí 
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ngồi, hàng được gọi là phía trên là nơi ngồi của đàn ông, còn hàng phía dưới hoặc tiếp 

giáp bếp là chỗ ngồi của phụ nữ và trẻ em. Việc chia ra thành nhiều mâm để ăn uống 

thường xảy ra khi trong nhà có khách hoặc các thành viên quá đông, không đủ chỗ ngồi 

ăn cùng mâm. Tuy vậy, hiện nay cũng có một số gia đình thích chia thành 2 mâm để ăn 

uống cho thuận tiện. Khi đó, mâm trong gian bếp có bà, mẹ cùng con dâu và các cháu 

nhỏ, còn mâm trong gian khách có ông, bố cùng các con trai và các cháu trai lớn tuổi. 

Theo tập quán của người Dao, khi vào mâm phải chờ cho đủ cả gia đình, mọi người mới 

được cầm bát đũa. Trong bữa ăn, mọi người mời, nhường nhịn và gắp thức ăn cho nhau, 

bố mẹ gắp cho ông bà và con cái, ông bà gắp cho các cháu nhỏ. Khi ăn thịt gà, dù to hay 

bé đều đành bộ gan cho ông bà, đùi cho những đứa trẻ bé nhất, còn đầu cánh để cho 

những đứa lớn hơn.  

Trong bữa ăn, nếu có khách, chủ nhà cũng không quên mời và luôn tay gắp miếng 

ăn ngon cho khách. Theo tập quán, người Dao vừa ăn cơm vừa uống rượu, khách thường 

nhấc chén uống rượu mỗi khi chủ nhà nâng chén mời nhưng không chạm chén. Do vậy, 

khách dựa theo khả năng của mình mà uống nhiều hay ít mỗi khi nhấc chén. Khi uống 

cạn chén, khách cứ để cho chủ nhà rót rượu thêm, nhưng nếu không muốn uống nữa thì 

lấy tay đẩy nhẹ miệng chai mỗi khi chủ nhà định rót rượu vào chén của mình. Khi ăn 

cơm xong, hoặc đang ăn không được để đũa lên miệng bắt, bởi người Dao quan niệm 

rằng chỉ trong những ngày ma chay hoặc xới cơm cúng vong hồn người chết mới để đũa 

như vậy. Khi nhà có khách, trong bữa ăn chủ nhà thường gắp đầu gà cho khách để thể 

hiện sự quý mến đối với khách. Để tỏ lòng kính trọng chủ nhà, khách nhận lấy đầu gà, 

nhưng sau đó lại chuyển cho vị trưởng lão trong mâm. Hành động đó của khách được 

người Dao coi là biết đối nhân xử thế, được đồng bào kính nể. 

Đối với một số nghi lễ cúng bái của người Dao, có một số món ăn được chế biến 

theo chuẩn mực đã được tập quán cộng đồng quy định, chẳng hạn trong đám cưới thường 

phải có các món như: Xôi, thịt lợn luộc, thịt gà thiến, xương lợn nấu măng, đậu tương 

hầm, v.v. Nếu đám cưới to thì có nhiều món và được chế biến như trong những ngày 

Tết Nguyên đán. Trong lễ cấp sắc, họ thường dâng cúng các món thịt lợn, thịt gà, cá 

suối; thịt sóc. Trong đám tang dâng cúng món thịt lợn luộc, thịt lợn xào, rau cải nấu và 

nhất thiết phải có món đu đủ nấu hoặc hoa chuối rừng nấu với xương lợn. Cách sắp xếp 

số lượng người ngồi ăn trong mâm cũng tuỳ theo từng nghi lễ. Vị trí ngồi được xếp theo 

giới, ngôi thứ, vị thế trong dòng họ, theo tuổi tác và địa vị của khách.   

Người Dao đỏ cũng giống như các dân tộc khác, dù đời sống có nhiều đổi mới 

song việc chế biến các món ăn truyền thống vẫn được duy trì như một nét văn hóa đặc 

sắc. Trong gia đình, phụ nữ hái rau, lo bữa ăn cho gia đình thường ngày; trong ngày lễ, 

nam giới phải dâng lễ vật cúng cho tổ tiên. Từ xưa, người Dao đã biết chế tạo các dụng 

cụ ăn uống, bát (hàu khó) đũa từ cây luồng, tre., mâm làm bằng lá chuối, dùng lá chuối 

xếp, gấp thành mâm, món ăn được xếp đều theo chiều dài 2 bên, món chấm đặt ở giữa.  
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5.6. Ẩm thực tộc người Hoa 

5.6.1. Vài nét về đặc điểm tộc người 

Dân tộc Hoa là một trong 54 thành phần dân tộc của nước ta. Theo kết quả TĐTDS 

và nhà ở ngày 01/4/2019, dân tộc Hoa ở Việt Nam có 749.466 người. Họ còn có các tên 

gọi khác là: Khách, Hán, Tàu và các nhóm địa phương: Quảng Đông, Quảng Tây, Triều 

Châu, Hải Nam, Phúc Kiến, Xìa Phống, Thảng Nhằm, Minh Hương, Hẹ, Sang Phang, 

v.v. (gọi theo địa danh quê cũ ở Trung Quốc). Người Hoa vốn là người Hán di cư vào 

Việt Nam. Nhiều tài liệu cho thấy, từ hàng ngàn năm nay, do nhiều nguyên nhân, người 

Hoa đã di cư lẻ tẻ về phương Nam, Việt Nam tìm kế sinh nhai, buôn bán. Các cuộc di 

cư kéo dài từ thế kỷ XVI cho đến nửa đầu thế kỷ XX nhưng tập trung nhất là vào cuối 

thời Minh, đầu thời kỳ nhà Thanh (Trung Quốc). Người Hoa sống chủ yếu ở TP. Hồ Chí 

Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Nam Bộ, ngoài ra họ còn sinh sống ở miền núi, 

đồng bằng, ven biển, hải đảo, trong đó có Điện Biên. 

Ở Điện Biên, người Hoa tự gọi mình là Xạ Phang. Thực chất, Xạ Phang là một 

tộc người di cư từ Trung Quốc sang Việt Nam, họ có cùng nguồn gốc với dân tộc Hoa 

và là một nhóm nhỏ trong cộng đồng dân tộc Hoa. Theo ông Đinh Hồng Vận, nguyên 

Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương, Xạ Phang là đọc chệch chữ Hạ 

Phương, tức là người ở vùng phía Nam, người Hạ Phương từ Trung Quốc sang Việt 

Nam; việc ghép người Xạ Phang vào dân tộc Hoa là dựa trên những quy định trong “Chỉ 

thị 62 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 501 của Thủ tướng Chính phủ”. Địa 

bàn cư trú của nhóm Xạ Phang ở Việt Nam chủ yếu là các tỉnh miền núi phía Bắc, trong 

đó nhiều nhất ở tỉnh Điện Biên. Theo cuốn sách “Người Xạ Phang ở Điện Biên” do Bảo 

tàng tỉnh Điện Biên biên soạn, người Xạ Phang nói ngôn ngữ thuộc nhóm Hoa - Hán. 

Theo kết quả TĐTDS và nhà ở ngày 01/4/2019, dân số dân tộc Hoa ở tỉnh Điện Biên có 

2911 người, chiếm 0,49% dân số toàn tỉnh và chiếm 0,59% dân số các DTTS trong tỉnh. 

Dân tộc Hoa (Xạ Phang) phân bố chủ yếu ở các huyện Tủa Chùa (796 người), Nậm Pồ 

(673 người), Mường Chà (609 người) và Mường Nhé (573 người). Các xã có trên 100 

người Dao gồm: Xã Mường Toong (huyện Mường Nhé); xã Huổi Lèng và Sa Lông 

(huyện Mường Chà); xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ); xã Tả Sìn Thàng và Lao Xả Phình 

(huyện Tủa Chùa), trong đó đông nhất ở xã Phìn Hồ (661 người) huyện Nậm Pồ và xã 

Mường Toong (564 người) huyện Mường Nhé. 

Nơi cư trú của dân tộc Hoa ở nước ta có hai loại: Phố và làng/ bản. Người Hoa 

làm thương nghiệp và sản xuất công nghiệp sống ở đô thị thường sống theo các dãy phố, 

cư trú tập trung gần nhau. Người Hoa làm nông nghiệp sinh sống ở làng/ bản dựng ở 

chân núi, đồi, trên cánh đồng, trên các giồng đất, gần đất sản xuất, gần nguồn nước, tiện 

đường giao thông. Trong một làng/ bản, các gia đình cùng dòng họ thường dựng nhà 

gần nhau, có miếu thờ thổ công và có tập quán giúp ոhau trong sản xuất và đời sống.  

Người Hoa (Xạ Phang) tỉnh Điện Biên sinh sống thành cộng đồng ở một số xã, 

huyện vùng cao như Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Tủa Chùa, trong đó có các xã 

biên giới cũng là địa bàn cư trú của các DTTS như Thái, Mông, Dao. Do sinh sống lâu 
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đời, gần gũi với người Thái và Mông nên một số nét văn hóa của tộc người Xạ Phang 

có sự giao thoa với hai tộc người này. Theo ông Lò Văn Hoàng (Bảo tàng tỉnh Điện 

Biên): Tên bản của người Xạ Phang, thường đặt theo tiếng dân tộc Mông hoặc dân tộc 

Thái, ví dụ, bản Tà Hàng là một bản nằm bên con suối Nậm Hàng, trong đó “Tà” tức là 

bến, “Hàng” là tên con suối, bản Tà Hàng có ý nghĩa là nơi nghỉ chân, tên này được đặt 

theo tiếng Thái; hoặc bản Đệ Tinh, gọi theo tiếng Mông thì “Đệ” là nước và “Tinh” là 

êm ả, nghĩa là dòng suối chảy êm ả. Người Hoa (Xạ Phang) ở xã Phìn Hồ (huyện Nậm 

Pồ) giáp Lào, có dân số chiếm 21,5% dân số của xã, tập trung vào bản Đề Tinh 2 và bản 

Đề Pua ở ven đường quốc lộ nên đời sống khá hơn các dân tộc ở những bản vùng sâu. 

Nhà của người Hoa (Xạ Phang) phần lớn là nhà sàn giống như những dân tộc sống cùng 

môi trường địa lý, xung quanh nhà thường có vườn trồng rau xanh theo mùa. 

Trong sản xuất nông nghiệp, người Hoa (Xạ Phang) có truyền thống làm ruộng 

nước từ lâu đời. Họ trồng cấy lúa là chính như các dân tộc khác sinh sống cùng địa bàn, 

ngoài ra còn trồng ngô, khoai, sắn, ở một số nơi còn trồng quế và sa mộc. Công cụ sản 

xuất nông nghiệp của người Hoa (Xạ Phang) là chiếc cày gỗ, chiếc bừa một, bừa đôi 

(dùng hai trâu kéo). Tuy vậy, do cư trú ở vùng núi cao, người Hoa (Xạ Phang) ở Điện 

Biên chủ yếu làm nương, mỗi năm chỉ canh tác một vụ. Lúa nương được ưu tiên trồng 

ở những mảnh đất mới phát, thường cách xa nhà, còn những mảnh đất gần nhà, canh tác 

lâu năm, bạc màu thì bà con trồng ngô, sắn và đậu tương. Trước kia, người Hoa (Xạ 

Phang) chỉ trồng lúa nương, nhưng nay đã canh tác ruộng nước. Ngoài trồng trọt, người 

Hoa (Xạ Phang) coi chăn nuôi là hoạt động kinh tế quan trọng, họ nuôi khá nhiều gà, 

vịt, ngan, ngỗng, v.v. nhất là vịt đàn và chim cút. Cuộc sống gắn với rừng nên khai thác 

tự nhiên là nguồn sống đáng kể cho cư dân người Hoa (Xạ Phang) sinh sống ở vùng cao 

tỉnh Điện Biên. 

 Người Hoa (Xạ Phang) làm một số nghề thủ công, chủ yếu đan lát mây tre, làm 

nghề rèn hoặc tự sửa chữa nông cụ, đóng bàn ghế đơn giản, dệt may trang phục, nhưng 

phát triển kém hơn so với dân tộc Thái, Mông và không đóng vai trò quan trọng đối với 

đời sống kinh tế của đồng bào. Tuy vậy, người Hoa (Xạ Phang) ở Điện Biên lại nổi tiếng 

về nghề làm giày thêu (liển hài) do những người phụ nữ tự khâu và thêu cho các thành 

viên trong gia đình sử dụng và tích lũy dùng dần, ngoài ra, họ còn làm ra những đôi giày 

chuyên biệt bán cho người Mông dùng để niệm theo người chết. Nghề làm giày thêu có 

giá trị kinh tế, trở thành sản phẩm OCOP (xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa) nâng cao 

giá trị của đôi giày và nâng cao đời sống của cộng đồng. Ngày 11/11/2021, tại bản Thèn 

Pả (xã Sa Lông), UBND huyện Mường Chà phối hợp với xã Sa Lông đã công bố Quyết 

định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2021 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL công nhận 

DSVHPVTQG “Nghề làm giày thêu của người Xạ Phang” thuộc loại hình tri thức dân 

gian của cộng đồng người Xạ Phang sinh sống tại xã Tả Sìn Thàng, Lao Xả Phình (huyện 

Tủa Chùa), xã Huổi Lèng, Sa Lông (huyện Mường Chà) và xã Phìn Hồ (huyện Nậm 

Pồ). Nét đặc trưng cho kinh tế truyền thống của người Hoa là thương nghiệp, do đó việc 

trao đổi buôn bán diễn ra nhộn nhịp ở những nơi có cộng đồng người Hoa sinh sống.  
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Hôn nhân: Cũng như các dân tộc khác, người Hoa quan niệm hôn nhân là một việc 

hệ trọng, có tính quyết định cả cuộc đời con người nên các nghi thức của lễ cưới được 

thực hiện một cách nghiêm ngặt theo truyền thống. Do chịu ảnh hưởng lâu đời của phong 

kiến Trung Hoa nên hôn lễ của người Hoa còn ràng buộc bởi nhiều nghi thức. Tục lệ 

cưới xin của người Hoa có nhiều nghi lễ phức tạp, mang màu sắc tư tưởng Đạo giáo. 

Theo phong tục của người Hoa (Xạ Phang), con cái tự do tìm kiếm bạn đời. Sau thời 

gian tìm hiểu, yêu nhau, muốn lấy nhau, người con trai sẽ rủ người con gái về nhà mình 

và cử em gái (em gái ruột hoặc em gái họ) ở cùng để bầu bạn với cô gái. Trong thời gian 

đó, nhà trai cử đại diện sang hỏi bên nhà gái có đồng ý cho đôi trai gái kết hôn hay 

không, sính lễ thế nào, đồng thời lấy ngày sinh của cô dâu để chọn ngày tốt tổ chức đám 

cưới. Thông thường, lễ cưới truyền thống diễn ra trong 2 ngày, có sự tham gia đóng góp 

vật chất, công sức của các gia đình trong dòng họ, cộng đồng, thậm chí cả những gia 

đình khác quanh vùng. 

Tang ma: Dân tộc Hoa theo quan niệm vạn vật hữu linh, coi người chết là chết 

phần xác còn phần hồn tách ra khỏi xác và vẫn sống. Việc làm tang ma thường bao gồm 

hai ý, thương tiếc, vĩnh biệt người sống với người chết và tiễn hồn người chết về với tổ 

tiên. Việc đưa hồn người chết về với tổ tiên được thực hiện qua lễ cầu siêu. Người Hoa 

(Xạ Phang) ở Điện Biên thường chôn cất người chết. 

5.6.2. Ẩm thực trong các nghi lễ 

Người Hoa đề cao tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, họ lập bàn thờ tại nơi trang trọng 

nhất trong nhà, đồng thời rất coi trọng đất cát nơi đặt mồ mả, chăm sóc mồ yên mả đẹp. 

Trong nhà người Hoa còn thờ Táo quân - Vua bếp, thần tài, thần giữ cửa. Hằng năm vào 

ngày 23 tháng Chạp âm lịch người Hoa làm cỗ dâng cúng Táo quân, cỗ cúng thường có 

6 món, trong đó có một bánh ngọt làm bằng đậu đỏ; một chiếc võng bằng giấy có hình 

Táo quân. Sau khi cúng, chủ nhà lấy chiếc võng có hình Táo quân ra sân hoá cùng vàng 

mã. Thần tài cũng được người Hoa chú ý tôn thờ, gia đình buôn bán giàu có thường 

cúng thần tài mỗi tháng hai lần vào ngày mùng một và 15 hàng tháng, lễ vật cúng là một 

con gà trống mào đỏ và máu con vật hiến sinh được bôi vào ngưỡng cửa. Ngoài ra, người 

Hoa còn thờ thần giữ cửa, thần cửa hậu, thần giường, thần chổi, thần hạnh phúc, v.v. 

Liên quan đến tôn giáo đa thần, người Hoa luôn quan tâm đến việc xem ngày tốt để tổ 

chức cưới xin, khởi công làm nhà ở, ngày xuất tang, v.v. Bên cạnh tín ngưỡng đa thần 

giáo, người Hoa còn tin theo Khổng giáo, Đạo giáo và Phật giáo, trong đó Đạo giáo có 

4 giáo, phái là “thần tiên, bói toán, phù chú và phong thuỷ” đều tồn tại trong người Hoa 

và biểu hiện là sự hoạt động cúng bái của các thầy cúng trong các dịp lễ, tết, hội hè.  

Người Hoa tổ chức nhiều lễ hội trong năm, đó là tết năm mới, tết 3/3, tết 5/5, tết 

15/7, tết Trung thu, v.v. mỗi lễ hội đều có đối tượng tôn thờ khác nhau. Tết năm mới 

tháng Giêng là tết mở đầu cho vụ sản xuất nông nghiệp năm mới, gắn liền với trồng trọt 

và chăn nuôi, nhưng cũng là tết truyền thống của dân tộc Hoa, kéo dài ba ngày, đồ dâng 

cúng có gà, thịt lợn, bánh chưng, các loại kẹo bánh ngọt, hoa quả khác. Tết 3/3, người 

Hoa đi tảo mộ tổ tiên, ông bà, mâm cúոg thườոg có thịt gà, lợn, xôi các màu. Tết 5/5 là 
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tháng giữa mùa hạ, lúc khí dương đang lên mạnh, động vật, thực vật gặp khí trời ấm áp 

có cơ hội phát triển, người Hoa thường tổ chức ăn chua, ăn rượu ngọt để diệt “sâu bọ”, 

hái các loại cây thuốc về phơi khô dùng cả năm. Tết 15/7 là xá tội vong nhân (Vu Lan), 

tết cho vong hồn người chết không bình thường, hồn sống lang thang, không nơi nương 

tựa, hoặc bị Diêm Vương đày dưới ngục, đến ngày 15/7 hàng năm, các hồn này được 

“xá tội” (tha tội), tự do đi tìm ăn và người Hoa tổ chức rằm tháng Bảy là để “chiêu đãi” 

các vong hồn đó. 

Cũng như các dân tộc khác, đối với người Hoa, đã cúng thì phải có lễ vật, món ăn 

phải chế biến theo cách truyền thống. Trong lễ cúng, bài cúng có thể nói được các món 

ăn cổ truyền của người Hoa. Chẳng hạn, nội dung bài cúng tổ tiên sau đây: “Một năm 

mười hai tháng. Tết vua, tết quan, tết tàu, tết ta. Năm cũ đi hôm qua, năm mới về hôm 

nay, con cái mới tìm kiếm được món để cúng (mời tổ tiên) cho ăn. Mọi cái cũng có, mọi 

thứ cũng được. Không thiếu một thứ gì. Tổ tiên ơi. Rượu đắng cũng có, rượu thơm cũng 

đầy. Lợn con to, con lớn, con mập con béo cũng có. Cơm nương, cơm ruộng, cơm nếp 

cơm tẻ. Sườn rang, sườn kho. Bánh nếp, bánh giòn. Bánh chưng, bánh dày cũng đem về 

cúng rồi, ăn đi tổ tiên ơi. Ăn xong phù hộ cho con cái ăn nên làm ra, khi qua sông, qua 

suối, đi thăm đi hỏi cũng thuận buồm xuôi gió. Ngón tay to thì xòe, bàn tay to thì chắn. 

Nuôi gà, vịt cho được nhiều, nuôi lợn cho nó to bằng máng cây sung. Con nhà người ta 

không đầy sàn thì cho con nhà mình đầy sàn, cháu nhà người ta không đầy sân thì cho 

cháu nhà mình đầy sân. Hãy phù hộ cho con cháu, cả nhà khỏe mạnh, đừng ai ốm đau 

bệnh tật, v.v. Trong túi áo có gói cá, túi vải có gói cơm, gói trứng, v.v. về nhà ăn cơm 

ăn cá, có con gà to để uống rượu, có gà già thay lợn; cơm nương, cơm ruộng, cơm nếp, 

cơm tẻ cũng có, v.v.” 

Tết năm mới: Người Hoa (Xạ Phang) tỉnh Điện Biên đón tết năm mới cùng vào 

thời điểm Tết Nguyên đán, kéo dài từ ngày 30/12 đến ngày 15 tháng giêng (âm lịch) của 

năm mới. Để chuẩn bị đón tết, tùy theo điều kiện, mỗi gia đình thường nuôi một con 

lợn, đến tháng 10 dương lịch, mổ lợn và chế biến thành thịt hun khỏi để ăn dần. Lợn mổ 

ra, rửa sạch, nội tạng chế biến thức ăn để mời anh em, bạn bè cùng ăn trong ngày. Các 

mảng sườn được xẻ thành tảng lớn và 2 đùi lợn được treo trên gác bếp để chế biến ăn 

dần cho đến tết. Riêng đầu lợn và một chân trước, một chân sau để dành trên gác bếp 

đến ngày 30 tết (âm lịch) cúng tổ tiên. Vào chiều ngày 30 tết, gia đình mổ gà cúng gia 

tiên, trong mâm cúng không thể thiếu bánh trôi, bánh chay. Do người Hoa (Xạ Phang) 

di cư từ Trung Quốc sang nên trong mâm cúng ngày tết nhất định phải có các loại quả 

như cam, quýt, bưởi cùng các loại hoa quả khác tượng trưng cho ngũ hành: Kim, mộc, 

thủy, hỏa, thổ (theo phát âm tiếng Hoa, quả quýt phát âm là “cát” tượng trưng cho sự 

cát tường, quả cam phát âm là “kấm tsản” tượng trưng cho vàng, v.v.). Mâm cúng trong 

ngày 30 tết thường có: 01 con gà trống, 01 đầu lợn, 02 chân đùi lợn (01 trước và 01 sau), 

03 bát cơm, 03 chén rượu, bánh trôi, bánh chay, hoa quả. Cúng lần thứ nhất mời tổ tiên 

về ăn tết vào lúc 5-6 giờ chiều, mâm cúng đặt trước bàn thờ tổ tiên có gà luộc chín, đầu 

lợn và chân đùi lợn luộc chín và các đồ lễ khác. Gia chủ thắp hương khấn mời tổ tiên về 

ăn tết cùng con cháu, chừng 5-10 phút, gia chủ hất rượu trong chén đi, đốt vàng mã và 
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xin dọn đồ lễ vào bếp để chế biến lại. Sau đó, cúng lần thứ 2, đồ cúng sắp xếp vào bát, 

đĩa bày lên mâm gồm: Đậu tam giác nhân thịt băm (sáy cồ tển phu); canh đậu đỏ (xán 

thắng); đậu phụ (tếu phu cô); 08 bát cơm (goan); 08 đôi đũa đặt lên trên bát cơm (khoái 

thèo); 08 chiếc thìa (thèo cấn); thịt lợn được chế biến thành nhiều món. Gia chủ thắp 

hương, khấn mời tổ tiên cùng dự với con cháu, sau đó gia chủ đốt vàng mã xung quanh 

bốn cạnh của mâm. Cúng xong, thức ăn đem hâm nóng, cả gia đình cùng nâng chén 

chúc nhau sức khỏe, góp ý cho nhau những việc nên và không nên làm trong năm mới. 

Ngày mùng một tết theo phong tục, người Hoa (Xạ Phang) dành riêng cho cúng bái và 

mừng tuổi các thành viên trong nhà, kiêng ăn thịt mỡ. Ngày mùng hai tết mới được ra 

khỏi nhà để chúc tết, mừng tuổi bà con, bạn bè. Tết cổ truyền của người Hoa (Xạ Phang) 

không thể thiếu các phong bao lì xì cho trẻ nhỏ và người độc thân (người Xạ Phang quan 

niệm những người chưa lập gia đình đều được coi là trẻ nhỏ được hưởng lì xì). Đến ngày 

15 tháng giêng các gia đình tổ chức làm bánh chưng (chỏng pá), họ lấy lá thơm (có) của 

một loại cây thân gỗ có mùi thơm trong rừng đốt thành tro, trộn với gạo để tạo màu, 

nhân bánh làm bằng thịt lợn, không dùng đỗ. Bánh gói xong, luộc chín bày lên mâm lễ 

như ngày 30 tết để cúng tổ tiên. Người Hoa (Xạ Phang) ở xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) rất 

coi trọng Tết Nguyên đán. Ông trưởng bản người Hoa (Xạ Phang) cho biết: Từ xưa, việc 

chuẩn bị cho tết quan trọng trước hết là cái ăn, cái mặc rồi đến ca hát. Các gia đình, 

người trung tuổi thì lo làm cỗ cúng tổ tiên, mời khách, người trẻ thì tìm bạn bè, ăn uống 

và hát dân ca (hát đơn ca hoặc hát đối đáp), v.v. có khi thâu đêm. Khi hết tết, qua rằm 

rồi mà mọi người dân bản còn nuối tiếc ngẩn ngơ. Tết của người Hoa (Xạ Phang) diễn 

ra thật nhẹ nhàng, đầm ấm chứa đựng những nét đẹp truyền thống biểu đạt qua tấm lòng 

hiếu thuận của con cháu với tổ tiên, ông bà. Nghệ thuật chế biến món ăn, cung cách ăn 

uống thưởng thức được hiện lên trong quá trình thực hành nghi lễ. Đây là những giá trị 

văn hóa cần bảo tồn87. 

Lễ cưới: Để chuẩn bị cho lễ cưới truyền thống của người Hoa (Xạ Phang) ở xã Tả 

Sìn Thàng (huyện Tủa Chùa), nhà trai phải chuẩn bị khoảng 3 tạ lợn (1 tạ để mang sang 

nhà gái, 2 tạ còn lại để tổ chức bữa cơm tại nhà trai), 6 đồng bạc, 6m vải; 60kg gạo; 60 

lít rượu; nhà gái chuẩn bị của hồi môn cho con gái. Tối hôm trước khi đón dâu về, nhà 

trai mời anh em họ hàng, những người giúp việc cho lễ cưới đến họp bàn chuẩn bị cho 

việc đón dâu, gia đình mổ lợn (thường mổ 2 con), cắt 6 miếng thịt dọc theo một sườn 

đem treo ở bếp, chủ nhà rót 3 chén rượu cúng mời ma bếp và cầu mong ma bếp phù hộ 

cho quá trình nấu nướng trong lễ cưới thành công. Ngày chính thức làm lễ cưới, nhà trai 

sang nhà gái đón dâu, chú rể đi mời nước, thuốc những người lớn tuổi bên nhà gái, sau 

đó thắp hương, đốt vàng mã ở bàn thờ tổ tiên, ở bếp lò trong nhà, ở bếp củi và vái lạy tổ 

tiên nhà gái. Trong bữa cơm nhà gái mời nhà trai, chú rể làm nhiệm vụ rót rượu mời họ 

hàng nhà gái. Khi rước dâu về đến trước cửa gia đình nhà trai, cô dâu và chú rể cùng 

bước vào thắp hương ở bàn thờ tổ tiên, ở cửa, ở bếp, mỗi nơi thắp 2 nén (do quan niệm 

số chẵn tượng trưng cho sự trọn vẹn, có cặp có đôi như vậy mới sinh sôi, phát triển) rồi 

 
87 Nguồn: Bảo tàng tỉnh Điện Biên, Tết của dân tộc Xạ Phang tỉnh Điện Biên, Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, ngày 

02/01/2017. 
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cùng ra lạy chào bố mẹ, cô dì, chú bác, mọi người cũng mừng hạnh phúc cho đôi vợ 

chồng trẻ bằng tiền hoặc vật phẩm. Kết thúc lễ cưới, anh em, họ hàng cùng ăn bữa cơm 

thân mật bên nhà trai, chú rể đi chúc rượu, đáp lễ tất cả mọi người88. 

5.6.3. Các món ăn, đồ uống 

Tại xã Phìn Hồ, có 2 bản người Mông là Phìn Hồ và Mạy Hốc, còn lại là người 

Hoa, người Thái. Người Mông cư trú biệt lập, người Hoa (Xạ Phang) thì biệt lập ở trung 

tâm xã hoặc ở xen với người Thái. Người Hoa (Xạ Phang) và người Thái hòa nhập sâu 

hơn về sinh hoạt văn hóa và tổ chức đời sống, nhất là trong các nghi lễ thực hành tín 

ngưỡng dân gian, cách chế biến các đồ ăn, món ăn, cách tổ chức bữa ăn và nghi thức.  

Các món ăn, đồ uống  

Người Hoa (Xạ Phang) ăn cơm như các dân tộc khác. Mùa giáp hạt, nông dân 

người Hoa nấu cơm độn ngô, khoai, sắn. Thức ăn cũng có thịt, cá, trứng, các thứ đồ thuỷ 

sản và chủ yếu là rau xanh. Tuy nhiên, người Hoa (Xạ Phang) có cách chế biến thức ăn 

đa dạng với nhiều gia vị tạo màu bắt mắt, có mùi thơm, vị ngọt, vị cay. Trong đó, đáng 

chú ý người Hoa (Xạ Phang) thích ăn ớt vì ớt có vị cay, kích thích tiết dịch vị và có tác 

dụng khử độc trong thức ăn. Người Hoa (Xạ Phang) có nhiều cách bảo quản thực phẩm 

để dành ăn quanh năm như muối chua hoặc phơi khô các loại rau, củ (xu hào, bắp cải, 

củ cải); đỗ tương được chế biến thành xì dầu, đậu xị, đậu phụ ướp. Một số món ăn đặc 

trưng của người Hoa là bánh bao, thịt lợn quay, tào phớ và trứng vịt muối. Trong quá 

trình cộng cư cùng các dân tộc, người Hoa (Xạ Phang) đã chịu ảnh hưởng nhất định về 

văn hoá từ các dân tộc cận cư và xen cư, nhất là người Việt. Tuy vậy, họ vẫn còn giữ 

được bản sắc riêng của mình trong ăn và uống. 

Các món bánh 

Bánh chưng (chỏng pá): Người Hoa (Xạ Phang) thường gói bánh chưng vào dịp 

tết cổ truyền. Quy trình gói bánh chưng không khác người Kinh, nhưng có một số điểm 

khác như: Người hoa dùng lá thơm (có) đốt lấy tro rồi trộn với gạo để gói bánh; nhân 

bánh chỉ có thịt lợn, không dùng đỗ. 

Bánh bỏng (mi khóa): Thóc nếp đem luộc chín, phơi ráo nước, cho vào cối giã để 

vỏ bong ra, còn nguyên hạt gạo cho vào chảo rang cho nổ thành bỏng. Dùng mật mía 

hoặc đường mía, đun sôi, quấy đều đến khi sền sệt, kéo thành sợi được thì đổ bỏng vào, 

quấy đều cho mật dính vào bỏng rồi đổ ra một tấm gỗ phẳng. Dùng một thanh gỗ sạch, 

khô, gạt trên mặt bỏng sao cho lớp bỏng dày 2cm, rồi nắn cho vuông vắn, rắc lạc hoặc 

hạt kê lên bề mặt bỏng. Dùng một chai thủy tinh lu lên bề mặt bỏng cho phẳng, rồi cắt 

thành miếng, xếp vào túi bóng để bảo quản ăn dần. 

Bánh dày (tả pá): Gạo nếp đem ngâm 12 giờ, vớt ra để ráo nước, đồ chín, rồi cho 

vào cối giã nhuyễn, nặn thành bánh hình tròn và dùng lá chuối gói kín. Bánh có thể ăn 

 
88 Theo svhttdldienbien.gov.vn, Lễ cưới hỏi truyền thống dân tộc Xạ Phang, xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên, Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, 02/01/2017. 
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ngay hoặc muốn bảo quản để ăn dần thì đem ngâm trong nước sạch (phải thay nước 

thường xuyên). Khi ăn, có thể đem rán, nướng, ăn như phồng tôm. Trong ngày 1/10 âm 

lịch, người Hoa (Xạ Phang) ở huyện Nậm Pồ coi là ngày sinh nhật con trâu, nên thường 

cho trâu ăn một chút bánh dày và đắp bánh dày vào 2 sừng trâu (PVS ông Hồ Xí Dèn, 

người Xạ Phang, thôn Đề Tinh II, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ). 

Bánh khảo (phà cáo): Gạo tẻ đem xay thành bột, trộn với mật mía thái nhỏ, ủ 2-3 

giờ, sau đó cho vào đun cách thủy 2-3 giờ cho chín bột, đem cắt thành miếng, có thể ăn 

trực tiếp, hoặc bảo quản lâu dài. 

Các món ăn từ thịt, cá 

Thịt là món ăn chủ đạo trong bữa cơm của người Hoa (Xạ Phang), cũng như trong 

các ngày giỗ hay lễ tết. Đa số người Hoa thích ăn thịt hơn ăn cá, nên gần như ngày nào 

trong bữa cơm của họ cũng đều có thịt. Họ thích ăn loại thịt gia súc, gia cầm như bò, 

lợn, gà, vịt, v.v. chứ không thích ăn thịt chim, cò, cũng như ít ăn các loại thịt chó, mèo, 

trâu, v.v. Người Hoa (Xạ Phang) chế biến thịt ra rất nhiều món như: Kho, xào, nướng, 

quay, v.v. trong đó tiêu biểu nhất là lợn quay và vịt quay.  

Món lợn quay và vịt quay: Lợn chọn con nhỏ, còn non đem quay thì thịt mới ngon. 

Thịt lợn quay ngon là ở phần da, quay xong da lợn phải có màu hồng óng ánh, giòn thì 

mới được gọi là ngon. Tương tự đối với vịt quay, da vịt quay tuy không giòn nhưng 

không được dai, phải thơm và hấp dẫn. Đây là 2 món ăn chế biến rất công phu, nên ngày 

nay người Hoa ít khi tự làm vì ở nhà không đủ dụng cụ, hơn nữa rất tốn công, tốn thời 

gian.  

Các món thịt nướng, chiên: Thịt muốn chế biến thành món nướng thường cắt thành 

cục tròn như nắm tay, chủ yếu sử dụng thịt nạc có lẫn chút mỡ, sau khi ướp ngấm gia 

vị, đem xiên bằng que tre rồi nướng trên than hồng đến khi mặt ngoài cục thịt hơi khét 

mới ngon. Khi ăn chấm với nước mắm chua, cay, ngọt. Thịt muốn chiên đem cắt thành 

từng miếng to gần bằng bàn tay, ướp đủ gia vị rồi đem chiên trong chảo nhiều mỡ, nên 

miếng thịt thơm và béo. 

Món thịt lợn xào: Thịt lợn chọn thịt ba chỉ, thái miếng mỏng, to bản bằng hai ngón 

tay, thường xào với hẹ, hoặc cải ngồng. 

Món thịt lợn kho: Thịt lợn chọn chỗ thịt mông, thái miếng con chì, ướp với muối, 

hồ tiêu rồi đem kho khô, hoặc để ít nước, chắt ra để chấm rau luộc.  

Món thịt kho đường: Nguyên liệu là loại thịt có nhiều mỡ hơn nạc; đường mía. 

Chế biến: Thịt lợn thái miếng nhỏ, luộc chín, vớt ra để ráo nước. Đường mía cho vào 

nồi, đun chảy, cho thêm ít nước, quấy sền sệt, rồi đổ thịt lợn vào, đảo đều cho đường 

bám vào thịt (PVS ông Hồ Xí Dèn, người Xạ Phang, thôn Đề Tinh II, xã Phìn Hồ).  

Món khâu nhục (khở dù): Thịt ba chỉ đem thái thành miếng dài 15-20cm, rộng bản 

chừng 5cm, dày 2cm. Dùng mũi dao nhọn chọc nhiều chỗ trên phần bì lợn, đem áp chảo 

riêng phần bì tới cháy xám đen, sau đó tẩm ướp gia vị gồm: Gừng, ngũ vị hương, thảo 
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quả, hồ tiêu. Bỏ thịt đã tẩm ướp vào bát tô, đổ măng chua thái nhỏ lên trên rồi cho vào 

nồi hấp cách thủy 2-3 giờ. Khi thịt chín nhừ, lấy bát tô ra khỏi nồi rồi lật úp bát tô đó 

vào một bát tô khác để cho phần măng xuống dưới, phần thịt lên trên (PVS ông Hồ Chừ 

Sỳ, người Xạ Phang, thôn Đề Tinh II, xã Phìn Hồ). 

Món thịt gà nướng: Đây là món ăn người Hoa (Xạ Phang) ưa thích. Gà đem chặt 

thành từng cục to, sau đó đem ướp ngũ vị hương, hạt tiêu, tỏi, hành, bột ngọt, v.v. chờ 

cho gia vị thấm đều thì đem nướng bằng vỉ sắt trên bếp than củi. Miếng thịt gà nướng 

xong có màu vàng nâu, thịt săn, thơm, ngọt với gia vị vừa phải, chấm với muối, tiêu, 

chanh, ớt cay. 

Món gà luộc: Đây là một món không thể thiếu đối với người Hoa (Xạ Phang) 

trong những bữa tiệc tùng, giỗ chạp. Gà để luộc phải là gà ri, chân vàng, còn tơ thì thịt 

mới ngon. Thịt gà luộc mềm, không béo, nên ăn không bị ngấy, ngán. Người Hoa (Xạ 

Phang) thường chấm thịt gà luộc với nước mắm chua là loại nước mắm pha cùng với 

tỏi, ớt, chanh, đường, có thể ăn kèm với sà lách, cà chua, dưa leo. Người Hoa ít khi kho 

thịt gà, chỉ đôi khi đem xào với cải hoặc làm món thịt gà rang. 

Các món ăn từ cá: Người Hoa (Xạ Phang) ít ăn cá, nhất là các loại cá biển và cá 

nhỏ. Ăn cá biển thì họ sợ độc; ăn cá nhỏ thì sợ xương nhiều trẻ con dễ hóc xương. Các 

loại cá người Hoa (Xạ Phang) thường ăn là cá lóc, cá trê, cá bạc má, cá nục, v.v. có thể 

do ảnh hưởng từ người Việt. Cá lóc làm khô và mắm cá lóc được người Hoa ưa thích. 

Nếu ăn cơm với khô cá lóc thì họ thường nấu thêm một nồi canh để ăn. Món mắm cá 

lóc khi ăn thường cho vào một bát tô, cho mỡ vào, trộn lẫn ớt băm, tỏi giã nát rồi đem 

hấp trong nồi cơm. Người Hoa (Xạ Phang) thích ăn một số món ăn từ cá biển như: Cá 

nục kho với cà chua; cá nục chiên chấm với nước tương dầm ớt; cá bạc má hấp cơm; cá 

biển mặn chưng với thịt heo băm nhuyễn, đập trứng gà vào, chế mỡ, nêm bột ngọt, muối, 

đường rồi cho vào nồi chưng cách thuỷ, ăn với dưa leo, cà chua và sà lách. 

Các món cá kho: Trong bữa cơm gia đình, người Hoa (Xạ Phang) thường chế biến 

món cá lóc kho tiêu, cá trê kho tiêu, cá rô kho tiêu và cá bống kho tiêu. Các loại cá này 

đem kho nguyên con hoặc cắt khúc, kho chín kỹ đến mức xương mềm rục. 

Các món cá chiên: Người Hoa (Xạ Phang) thường chế biến các món cá lóc chiên, 

cá trên chiên, khi ăn chấm với nước mắm gừng; hoặc đem cá ướp muối rồi mới chiên.  

Các món rau: Người Hoa (Xạ Phang) ít ăn rau, họ không ăn nhiều rau như người 

Việt. Họ thường ăn các loại rau, củ chủ yếu như: Cà chua, dưa leo, xà lách, rau thơm, 

diếp cá, rau má, giá đỗ, hẹ, mướp đắng, húng, bạc hà. 

Các món từ đậu phụ: Người Hoa có nhiều món ăn chế biến từ đậu phụ.  

Món đậu phụ nhồi thịt (tớ phụ nhằng): Dùng đậu phụ cắt thành miếng hình tam 

giác, đem rán lên, dùng dao tách nhẹ ở giữa ra, nhồi vào đó nhân thịt lợn băm với lá 

hành, hạt tiêu, muối. Cho đậu phụ đã nhồi thịt vào nồi, đổ nước cho ngập, rồi ninh 

khoảng một giờ. Ăn với cơm, không cần chấm. 
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Đậu xị (tờ sú phá): Đậu tương đem rang, hoặc luộc, để nguội, ủ trong lá chuối 

hoặc rơm một tuần đến khi đậu mọc mầm trắng, đem trộn với gừng, thảo quả, ớt, muối, 

mỳ chính, rượu rồi cho vào ủ trong chum. Thành phẩm có thể sử dụng ăn luôn, hoặc để 

dành ăn dần, món ăn có tác dụng bổ dưỡng. 

Đậu phụ nhự (lâu phú): Đậu phụ cắt thành miếng hình vuông, phơi khô, mang ủ 

đến khi trên bề mặt mọc sợi màu trắng, rửa qua, rồi trộn với gừng, hoa hồi, cho vào 

chum ủ, có thể để lâu được. 

Đậu phụ thối (sở tơ phu): Đậu phụ cắt thành miếng to, đem ủ trong 6-7 ngày cho 

lên men, có mùi thối, đem rửa bỏ bề mặt, rồi cắt thành miếng nhỏ, Khi ăn, cho gia vị 

như ớt, muối, gừng hạt tiêu, chanh, tẩm vào đậu, rồi đem rán lên (PVS ông Hồ Chừ Xỳ, 

người Xạ Phang, thôn Đề Tinh II, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ). 

Các món canh: Người Hoa (Xạ Phang) ít ăn canh, nhưng tuỳ theo thời tiết, hoặc 

tình trạng sức khoẻ mà họ nấu các món canh để giải nhiệt, bổ dưỡng. Chẳng hạn, canh 

đậu đỏ nấu với cá trê; canh cải xanh nấu với thịt; canh bí đao nấu với thịt; củ cải đỏ, củ 

cải trắng, khoai tây, củ dền, quả su su nấu với xương; canh mướp đắng nhồi thịt; canh 

thịt bò nấu với đu đủ; canh gà ác tiềm thuốc bắc; canh óc lợn nấu với trứng gà, v.v. 

Món canh xương lợn với thuốc bắc: Đây là món canh đặc trưng của người Hoa 

(Xạ Phang). Nguyên liệu chính là xương sườn lợn có dính thịt; thuốc bắc mua ở chợ 

hoặc cửa hàng thuốc (túi thuốc bắc bán thường có đủ vị như củ sen, hạt bo bo, hạt sen 

khô, v.v.). Đầu tiên chặt xương sườn thành miếng vừa ăn, xào qua với gia vị muối, mỳ 

chính cho săn lại và ngấm gia vị đậm đà, sau đó cho thuốc bắc vào, nấu kỹ đến khi thịt 

thật mềm, nước canh có màu nâu đục, màng mỡ nổi lên, xương và thuốc bắc nằm ở dưới, 

khi ăn phải quấy lên. Canh có mùi thơm, vị ngon đặc biệt, rất bổ dưỡng cho cơ thể.  

Canh đậu non (tở hóa): Đậu tương nguyên hạt, đem ngâm 3 giờ, vớt ra để ráo 

nước, xay bằng cối đá, bỏ bã, lấy bột đậu và nước, cho nước đậu vào nồi, đun sôi. Bỏ 

men hoặc nước chua (làm bằng nhiều loại lá chua) vào nồi cho đậu kết tủa lại. Tùy theo 

khẩu vị của người ăn, có thể cho hành, mỡ, mỳ chính, tiêu, hoặc không cho gia vị. 

Đồ uống:  

Người Hoa không có thói quen uống nước lã hay nước sôi để nguội, mà thường 

pha trà để uống suốt ngày, họ thích uống trà hơn rượu và bia, thỉnh thoảng có dùng nước 

ngọt, cà phê. Trà thì có trà mạn, trà sâm, trà thanh nhiệt, trà hoa cúc. Đôi khi người Hoa 

ngâm rượu thuốc để uống, nhằm bồi bổ cho cơ thể. Trong những dịp tiệc tùng, người 

Hoa uống rượu, bia nhưng số lượng ít.  

5.7. Ẩm thực tộc người Hà Nhì 

5.7.1. Vài nét về đặc điểm tộc người 

Dân tộc Hà Nhì là một trong số 54 dân tộc ở Việt Nam, theo TĐTDS và nhà ở 

ngày 01/4/2019, dân số dân tộc Hà Nhì có 25.539 người. Dân tộc Hà Nhì có tên tự gọi 

là "Hà Nhì" hay "Á Khà", chia thành 2 nhóm chính: Hà Nhì đen và Hà Nhì hoa còn gọi 
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là Hà Nhì Cồ Chồ (người Hà Nhì ở thấp) và Hà Nhì La Mí (người Hà Nhì ở cao)89. 

Tiếng nói của dân tộc Hà Nhì thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến, ngữ hệ Hán-Tạng 

(gần với Miến hơn). Người Hà Nhì hiện nay cư trú ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên 

Bái, Lào Cai, dọc biên giới Việt - Trung, Việt - Lào. Tổ tiên người Hà Nhì ở Việt Nam 

đều di cư từ Nam Trung Quốc trước thế kỷ thứ III. Theo truyền thuyết thì nguồn gốc của 

họ từ tộc người Di (Yi) và tách ra thành tộc riêng đã 40-50 đời. Thư tịch thế kỷ VIII đã 

viết về sự có mặt của họ ở Tây Bắc Việt Nam. Phần lớn tổ tiên người Hà Nhì hiện nay 

ở Lai Châu, Điện Biên là lớp dân di cư đến Việt Nam khoảng 300 năm trước. 

 Theo TĐTDS và nhà ở ngày 01/4/2019, dân số dân tộc Hà Nhì ở tỉnh Điện Biên 

có 4.555 người, chiếm 0,76% dân số toàn tỉnh, chiếm 0,92% dân số các DTTS trong 

tỉnh. Dân tộc Hà Nhì cư trú chủ yếu ở huyện Mường Nhé với 4417 người, chiếm 11% 

dân số toàn huyện và chiếm 97% dân số dân tộc Hà Nhì trong tỉnh. Họ chủ yếu sinh 

sống ở các xã Chung Chải, Sen Thượng, Mường Nhé, Leng Su Sìn và Sín Thầu (địa bàn 

vùng cực Tây, nơi ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc), trong đó đông nhất 

ở xã Chung Chải (1464 người) và xã Sín Thầu (1221 người). Theo Chu Thuỳ Liên, 

người Hà Nhì ở huyện Mường Nhé thuộc nhóm Hà Nhì Hoa, Hà Nhì La Mí. Một tài liệu 

khác cho rằng nhóm Hà Nhì La Mí chỉ ở 4 bản của xã Chung Chải và các xã Sen Thượng, 

Mường Nhé, Leng Su Sìn và Sín Thầu; nhóm Hà Nhì Cồ Chồ ở bản Đoàn Kết và bản 

Nậm Khôm, xã Chung Chải. Sau nhiều thế kỷ định cư ở Việt Nam, người Hà Nhì sống 

hòa thuận với các dân tộc khác. 

Trước đây người Hà Nhì thường cư trú thành bản (phu) riêng, thuộc quản lý của 

phìa tạo Thái và vận hành theo luật tục dân tộc. Bản của người Hà Nhì có nhiều dạng cố 

kết khác ոhaս, chủ yếu phụ thuộc vào việc canh tác sản xuất của từng nơi, tựu chung có 

hai loại: Bản của cư dân làm ăn du canh, du cư thì phân tán thành nhiều chòm xóm, ít 

hộ dân; bản của cư dân làm ruộng nước thì ổn định, nhiều hộ dân cư trú. Nhà ở của 

người Hà Nhì có 3 loại là nhà đất, trình tường dày, phù hợp với khi hậu lạnh ở trên núi 

cao; nhà vách đất, vách tre và nhà sàn, nhưng dù loại nhà nào thì cách bố trí trong nhà 

cũng gồm hai nửa theo chiều dọc nhà. Nửa ngoài là nơi tiếp khách, với 1 bếp, 1 giường 

và 1 bàn tiếp khách; nửa trong là gian bếp dùng nấu ăn cho cả nhà, hai bên gian bếp bố 

trí buồng ngủ của gia chủ, các con và nơi thờ cúng tổ tiên. 

Gia đình người Hà Nhì trước đây đa số 3 thế hệ trở lên, nay chủ yếu 2-3 thế hệ, 

nên khá đông người. Gia đình phụ quyền, đàn ông làm chủ gia đình. Người Hà Nhì ở 

Mường Nhé có nhiều dòng họ như: Ly, Pờ, Vù, Toán, Khoàng, v.v. thậm chí có họ của 

người Thái (họ Lò), hoặc người Mông (họ Vàng, Giàng). 

Cây lương thực chính của dân tộc Hà Nhì là cây lúa, lúa ruộng và lúa nương. 

Trước đây người Hà Nhì chủ yếu làm nương du canh và nương định canh, nhưng hiện 

nay đồng bào đã khai phá được nhiều ruộng bậc thang, diện tích làm nương đã giảm 

nhiều. Đồng bào có nhiều kinh nghiệm khai hoang ruộng trên đồi núi, khơi mương, đào 

 
89 Nguồn: Chu Thuỳ Liên, Tìm hiểu văn hoá dân tộc Hà Nhì ở Việt Nam, Nxb. Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 2004. 
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phai, đắp đập, dùng phân chuồng bón cho lúa ruộng. Ngoài làm ruộng, đồng bào còn 

làm nương trên các sườn đồi núi, trên nương trồng: Ngô, khoai, sắn, khoai sọ, các loại 

rau, đậu đỗ, bầu bí, ớt, ngoài ra còn trồng bông và chàm để lấy nguyên liệu làm vải may 

mặc. Một bộ phận nhỏ người Hà Nhì còn làm nương du canh và sống du cư. 

Đồng bào Hà Nhì rất quan tâm đến chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đàn trâu của người 

Hà Nhì rất phát triển, mỗi gia đình nuôi hàng chục con trâu, chủ yếu phục vụ sức kéo và 

lấy phân bón ruộng. Đồng bào cũng nuôi nhiều lợn, gà, v.v. vừa phục vụ nhu cầu cúng 

bái, vừa để ăn thịt trong các dịp lễ tết, hội hè. Sống trong môi trường núi cao rừng rậm, 

nhiều lâm sản, muông thú, hàng ngày đi làm ruộng, làm nương người Hà Nhì thường 

tranh thủ thu hái rau rừng, nấm hương, măng, mộc nhĩ, mật ong, hoa quả dại mang về 

ăn, ngoài ra còn khai thác nguồn lâm sản quý giá là sa nhân, thảo quả, vừa để dùng, vừa 

để bán ở chợ. Trước đây rừng núi có nhiều muông thú, người Hà Nhì thường tổ chức 

săn tập thể, theo tập quán, khi săn chung được con thú, người ta thường dành đầu hoặc 

một đùi con thú cho người có công hạ thủ nó, phần còn lại chia đều cho tất cả mọi người 

cùng đi săn. Ngoài săn tập thể, đồng bào còn có hình thức đánh bẫy. Vào mùa nước cạn, 

lúc nông nhà, người Hà Nhì thường đi bắt cá bằng cách câu, mò tay, quăng chài. 

Ở người Hà Nhì, nghề thủ công khá phát triển nhưng chỉ làm tranh thủ hoặc lúc 

nông nhà. Họ có các nghề: Dệt, nhuộm chàm, đan lát, mộc, rèn. Vì vậy, phần lớn đồng 

bào Hà Nhì tự túc được vải mặc từ trồng bông dệt vải đến nhuộm vải, cắt may thành 

quần áo. Đan lát là công việc của nam giới chủ yếu để làm ra các vật dụng cần thiết cho 

gia đình như rổ, rá, địu, mâm, ghế; phụ nữ Hà Nhì rất khéo tay đan những chiếc nón 

bằng nan giang với nghệ thuật tạo hoa văn độc đáo trong vùng. Nghề mộc của người Hà 

Nhì làm nhà ở, làm cày, bừa, thùng đập lúa. Nghề rèn chuyên sản xuất lưỡi cày, lưỡi 

cuốc, liềm, dao.  

Hôn nhân của người Hà Nhì ít chịu sự ràng buộc bởi những lễ giáo phong kiến. 

Nam nữ được quyền tự do lựa chọn bạn đời và tự quyết định hôn nhân của mình. Theo 

luật tục thì người cùng họ, khác chi vẫn có thể lấy nhau nhưng phải trải qua nhiều đời. 

Tục ở rể vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, nhưng không phổ biến. Trước đây, thời gian 

ở rể dài hay ngắn tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa hai họ, nhưng thường là 3-4 năm, 

với quy định ở rể không mất tiền cưới, không ở rể thì phải trả khoản tiền cưới (khoảng 

100-150 đồng bạc trắng). Hiện nay nhiều gia đình người Hà Nhì vẫn tổ chức cưới theo 

nghi lễ truyền thống với 3 giai đoạn: Chạm ngõ (tồ kha kha), ăn hỏi (ha se trà) và cưới 

(da mìn xừ). Trường hợp không theo nghi lễ truyền thống, trai gái tự định ngày cưới 

(hôn nhân dạng này thường do bố mẹ cô gái không đồng ý), lễ cưới được tổ chức đơn 

giản và không phải tổ chức lễ cưới lần thứ hai nữa. 

Tang ma: Người Hà Nhì quan niệm khi con người trút hơi thở cuối cùng là lúc 

linh hồn người chết đã về với tổ tiên, nhưng với người sống thì cuộc sống mới của người 

chết mới bắt đầu. Cái chết của mỗi cá nhân, nhất là các bậc cao niên có nhiều đóng góp 

cho cộng đồng đều được mọi người tôn kính, thể hiện qua nhiều nghi lễ được tổ chức 

trong bầu không khí đau thương nhưng thấm đượm tình cảm nồng ấm. 
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5.7.2. Ẩm thực trong các nghi lễ 

Thờ cúng tổ tiên được coi trọng, bàn thờ tổ tiên thường đặt ở cạnh cột cái trong 

buồng, nhưng quan niệm và cách thức không giống nhau giữa các địa phương. Người 

Hà Nhì thờ cả bố mẹ vợ, bàn thờ thường được đặt gần cột chống nóc đối diện với cột 

đặt bàn thờ cúng tổ tiên. Khi giỗ, lễ vật giống nhau nhưng cúng bố mẹ chồng trước.  

Dân tộc Hà Nhì tin theo quan niệm vạn vật hữu linh, nhưng cho rằng chỉ con người 

và vật sống có khả năng sinh trưởng, phát triển và quan hệ gần gũi với con người (như 

lúa, ngô, gia súc, thú rừng, v.v.) mới có linh hồn (hlá hay thá). Người Hà Nhì quan niệm 

mọi vật sống đều chỉ có một linh hồn, còn mỗi người có 12 hồn nhưng hồn yếu đuối, dễ 

bị lạc, bị ma bắt, khi đó phải mời thầy cúng làm lễ gọi hồn, chữa bệnh. Khi người thân 

chết, hồn biến thành ma tổ tiên, con người phải thờ cúng. Cuộc sống của con người đều 

phụ thuộc những thế lực siêu nhiên, ông trời (mô mí) là người quyết định hết thảy mọi 

việc trên thế gian. Do đó, hàng năm vào ngày mồng một tết, các gia đình đều cúng mô 

mí, lễ vật cúng là một con gà, nếu không có gà thì cúng bằng một bát nước.  

Đồng bào Hà Nhì có các lễ nghi liên quan đến sản xuất nông nghiệp, họ làm một 

số lễ thức tác động đến linh hồn của cây trồng, nhằm đảm bảo cho cây trồng phát triển 

mạnh mẽ, cho vụ mùa đạt hiệu quả cao. Trước khi gieo nương chính, đồng bào làm lễ 

cúng nương tượng trưng. Khi lúa trổ bông, đồng bào làm lễ cúng trên nương, cầu mong 

cây lúa phát triển tốt và không bị muông thú phá hoại, lễ vật cúng là một con lợn hoặc 

gà; đồng thời họ còn cúng thần sét (xá trụ thé) để cầu xin sét đừng đánh cháy lúa trên 

nương. Gặp mùa mưa bão nhưng lúa chưa được gặt, đồng bào Hà Nhì còn cúng ma gió 

(ùng nế nẹ khà), cầu cho cây lúa không bị đổ, không bị lép hạt. Mở đầu vụ gặt lúa, người 

Hà Nhì tổ chức lễ xé dò do, chọn một ngày tốt, chủ nhà đem một nắm cơm nếp, một quả 

trứng lên nương khấn hồn lúa ở đám nương nhỏ gieo hôm đầu tiên, khấn hòn đá chủ 

nương cầu mong gặt nhanh, thu hoạch được nhiều thuận lợi, sau đó chủ nhà gặt ba bông 

lúa đặt cạnh hòn đá chủ nương, rồi mới được gặt lúa. Vào cuối vụ gặt, người Hà Nhì có 

tục lệ làm lễ thu hồn lúa, họ lấy mấy bông lúa, có quyện cơm và trứng, tết lại thành dây 

đem cất trên đỉnh đống thóc trong nhà kho ở trên nương. Tất cả thóc gặt được đều để ở 

nhà kho, mỗi lần cần mở kho lấy thóc lại phải cúng rồng coi kho (ký lòng khụ). Người 

Hà Nhi còn làm ruộng nước, nên phải làm lễ cúng mương nước (ló gá hlẹ) để mong thần 

linh phù hộ có nhiều nước, nước chảy đều, mương không bị vỡ. Lễ cúng thực hiện ở 

cuối mương, có bao nhiêu mương thì bấy nhiều lần cúng, lễ vật cúng nương nước gồm: 

Một đôi gà, một quà trứng, bát gaօ, bát nước, một ít tiền và vải. Mương dẫn nước chung 

cho cả làng, nên lễ vật cúng do dân làng đóng góp. 

Tết mùa mưa: Làm vào ngày Hợi tháng 6 hoặc 7 âm lịch, là lúc nông nhàn vì cày 

cấy xong. Đồ cúng đơn sơ: 2 con gà, 1 quả trứng đỏ, 1 bát nước trắng, 1 chai rượu, 1 đĩa 

xôi vàng, hầu hết tự làm, tự kiếm từ tâm lực cháu con. 

Lễ cơm mới (tsế sự chà): Sau khi gặt lúa xong, gia chủ lấy nắm thóc của năm 

ngoái giã lẫn với nắm thóc của năm nay thành một bát gạo mới, rồi nấu thành cơm chín, 

mang lên cúng tổ tiên để báo cáo về thành quả lao động của gia đình. Lễ vật thường có: 
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Bát cơm mới, thịt gà, nước chè, củ gừng, gói muối ớt90. Có nơi, trong lễ cơm mới, người 

Hà Nhì thường lấy gạo mới và gạo cũ cùng con châu chấu để làm bánh dày cúng tổ tiên. 

Lễ cúng bản (gạ ma thú) của người Hà Nhì ở Sín Thầu được tổ chức vào những 

ngày con hổ (khà là), con trâu (nhù no), con dê (gió no) của tháng 2 âm lịch, đặc biệt 

ngày con hổ được coi là ngày đẹp, khỏe, nhiều may mắn, đây cũng là thời gian dân bản 

phát nương chuẩn bị gieo trồng vụ mới. Nghi lễ diễn ra trong một ngày, phải có đủ 6 

mâm cúng. Mâm cúng đầu bản là mâm cúng chính cho cả bản, lễ vật phải to hơn các 

mâm khác, đặt ở gốc một cây Si cổ thụ được xem là nơi linh thiêng, do thầy cúng chính 

làm chủ lễ. Mâm cúng cổng bản nhằm ngăn chặn xua đuổi tà ma, các thế lực xấu xa đen 

tối không cho vào bản, đồng thời cầu mong hạnh phúc niềm vui và sự no đủ cho dân 

bản; người dân làm lễ hiến sinh chó ở ngay chân cột cổng chính dẫn vào bản. Mâm cúng 

thần núi (phía tây) có ý nghĩa cầu sức khỏe cho dân bản, cầu cho cây lúa, cây ngô tốt 

tươi. Mâm cúng thần lửa (phía nam) với ý nghĩa cầu mong lửa không gây hỏa hoạn, 

cháy rừng, cháy nhà, cháy vật nuôi gia súc chăn thả trên rừng. Mâm cúng thần đất (phía 

bắc) mong thần phù hộ cho dân bản sống khỏe mạnh, không cho thú dữ phá hoại mùa 

màng, không nhiễu hại dân bản, bảo vệ ruộng nương. Mâm cúng thần rừng (phía đông) 

để thần giữ rừng cho dân, vì giữ được rừng là giữ chính cuộc sống của họ91. Lễ gạ ma 

thú (cúng bản) của cộng đồng dân tộc Hà Nhì đã được Bộ VHTTDL công nhận là 

DSVHPVTQG.  

Theo Chu Thuỳ Liên, lễ cúng bản là một lễ hội nhưng cũng là một tập tục truyền 

từ đời này sang đời khác với mục đích cầu mong một năm mới mưa thuận gió hoà, mọi 

người trong bản khoẻ mạnh, bản làng gặp nhiều may mắn, v.v. Việc cúng bản hàng năm 

được giao cho một người coi sóc khu rừng thiêng của bản (mí cù à pố) chọn ngày, thường 

là vào ngày con rồng (lò no), ngày con chấy (xé no), ngày con ngựa (mò no), có nơi cúng 

vào ngày con hổ (kh’ là no). Thời gian cúng bản là 3 ngày. Ngày đầu tiên làm xong cổng 

bản, dân bản mổ chó hiến tế, treo ở cổng bản một đầu chó, bốn chân chó trên hai xà 

ngang, từ đó bản kiêng không cho người lạ vào, làm lễ cúng cổng bản (cá tu thú). Lễ vật 

cúng cổng bản có: Gà, chó, gạo, trứng, rượu, nước chè, gừng, gói muối ớt. Trong ngày 

thứ nhất, người trông coi khu rừng thiêng (mí cù à pố) mang gùi mây (pa tu) đựng một 

bát gạo, một đôi gà, rượu, một gói cơm vàng, ba quả trứng nhuộm ba màu vàng, trắng, 

đỏ đến rừng thiêng (mí cù) nơi bàn thờ của cả bản được đặt dưới cây gạo hoặc cây dổi 

để cúng. Ngày thứ hai, mỗi nhà nộp một bát gạo nếp, một bát gạo tẻ, một con gà, một 

quả trứng để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Sang ngày thứ ba, ông mí cù à pố mang đồ 

cúng lên rừng thiêng của bản (mí cù) để cúng đuổi ma, đuổi thần lửa hung dữ (mì che 

che), đuổi cái bẩn, cái xấu xa ra khỏi bản (ha che che). Cúng xong, những trai tráng 

trong làng xúm vào làm cỗ, đàn bà trẻ con không được tham dự, gia đình mẹ goá con 

 
90 Nguồn: Chu Thuỳ Liên, Sđd. 
91 Nguồn: Lò Hoàng, Gạ ma thú - nét đẹp trong lễ cúng bản của người Hà Nhì ở Sín Thầu - Mường Nhé, Cổng 

TTĐT Sở TTTT tỉnh Điện Biên, 11/9/2015. 
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côi sẽ được chia phần. Chiều ngày thứ ba. tất cả gia đình trong bản đến nhà ông mí cù à 

pố dự bữa cơm chia tay với thần linh92. 

Lễ vào nhà mới (lạ khô tsụ): Làm nhà xong, người Hà Nhì phải có một số thủ tục 

để đưa đồ vật vào nhà, sau đó bà chủ nhà đặt bếp, nhóm lửa, mổ gà, nấu cơm cúng, ông 

chủ nhà đặt đồ cúng lên bàn thờ báo cho tổ tiên biết nơi thờ mới. Bà con dân bản mang 

gạo, rượu, anh em bạn bè mang đôi gà đến mừng nhà mới, mọi người xúm vào giúp gia 

chủ mổ lợn làm cỗ lên nhà mới, sau đó cùng ăn cơm uống rượu, hát mừng nhà mới93. 

Lễ cúng rừng: Hàng năm, vào tháng 6, mùa cấy lúa, người Hà Nhì làm lễ cúng 

rừng tại khu rừng cấm của làng bởi nơi đó là đầu nguồn nước, có nhiều cây gỗ quý lâu 

năm, cấm không ai được vào chặt cây hoặc thu hái lâm thổ sản. Lễ được tổ chức ở hai 

nơi: Trong nhà và 3 ngày ở rừng cấm (ga khẽ la cóc), để cúng thần gió, thần đất. 

Tết cổ truyền dân tộc (khụ sự chà): Người Hà Nhì giữ gìn được nhiều nét văn hóa 

đặc sắc, nhất là Tết cổ truyền dân tộc, nghi thức cúng vừa như lời tạ ơn tổ tiên sau một 

vụ đã qua, vừa là cầu xin một năm mới mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi. Năm 2020, 

lần đầu tiên huyện Mường Nhé tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền cho dân tộc Hà Nhì gắn với 

không gian văn hóa của các dân tộc Mông, Thái, Si La, Cống cùng sinh sống trên địa 

bàn, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần 

thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Theo truyền thống, người Hà Nhì La Mí ăn Tết cổ truyền 

dân tộc (khù sự chà) vào ngày thìn (con rồng - biểu tượng giàu sang, sung túc) cuối cùng 

của tháng cuối năm theo cách tính lịch riêng, còn người Hà Nhì Cồ Chồ sẽ ăn Tết vào 

ngày dần (con hổ) của tháng đó. Như vậy, nhóm Hà Nhì Cồ Chồ ăn tết trước nhóm Hà 

Nhì La Mí khoảng 3 ngày. Người Hà Nhì ăn Tết trong 3 ngày, các gia đình chuẩn bị lễ 

vật cúng mời tổ tiên về mừng năm mới và tổ chức vui chơi, thăm hỏi, chúc nhau những 

điều may mắn. Trong ngày tết đầu tiên, từ sáng sớm, các gia đình làm bánh trôi (chà lẹ) 

để cúng mời tổ tiên, thông báo với tổ tiên về việc năm hết tết đến, vừa là món ăn lót dạ 

cho tổ tiên khi về ăn tết cùng con cháu. Bánh trôi của người Hà Nhì được làm từ bột nếp 

nương, rất dẻo và thơm. Chủ nhà nặn ba chiếc bánh trôi thật to, tròn đều, đem làm chín, 

vớt ra một tấm lá chuối tươi, rắc thêm một chút bột vừng rang chín, đặt lên mâm rồi đưa 

vào gian thờ gia tiên để làm lý, vì quan niệm tổ tiên là các đấng bề trên đáng kính, bánh 

dâng cúng phải to hơn bánh thường mới thể hiện tấm lòng hiếu thuận của con cháu. Sau 

lễ cúng bánh trôi, gia đình mới được ăn bánh và tiến hành mổ lợn, vừa để làm lý mời tổ 

tiên vừa làm thực phẩm ăn tết. Thịt lợn dâng cúng tổ tiên trong ngày tết là lễ vật bắt 

buộc. Lợn để ăn tết chỉ được mổ trong ngày đầu tiên hoặc ngày thứ ba, tuyệt đối không 

được mổ vào ngày thứ hai vì ngày đầu là ngày Thìn (rồng) thì ngày thứ hai sẽ là ngày 

Tỵ (rắn) xung khắc với Hợi (lợn), nếu mổ lợn vào ngày xung khắc thì sau này sẽ không 

nuôi lợn được. Khi mổ lợn ăn tết, người Hà Nhì thường bói gan lợn, nếu gan lợn lành 

lặn, màu sắc tươi thì tốt, mật lợn căng đầy thì năm đó chăn nuôi phát triển, anh em con 

cháu vui vẻ thuận hòa. Trong mâm cúng đầu năm, đồ cúng gồm thịt lợn luộc chín (không 

 
92 Chu Thuỳ Liên, Sđd. 
93 Chu Thuỳ Liên, Sđd. 
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cúng thủ lợn), mỗi thứ cắt một ít (tai, lòng, phèo, gan, thịt nạc, v.v.), thịt gà luộc để 

nguyên con, bát cơm, củ gừng, ba chiếc chén để chủ nhà cúng khấn mời tổ tiên (không 

cúng thịt trâu, bò, dê). Số thịt lợn còn lại sẽ được bảo quản một phần để ăn lâu dài, một 

phần được chế biến thành các món ăn tiếp đãi khách đến thăm chúc tết gia đình, trong 

đó thường có món xào thịt ướp gia vị (tỏi, ớt, muối, v.v.) và đặc biệt là món cháo. Sang 

ngày tết thứ hai, sáng sớm các gia đình tổ chức giã bánh dày (gạ bạ), chủ nhà sẽ nặn 

một chiếc bánh tròn từ mẻ bánh đầu tiên đem cúng mời tổ tiên trước khi cho mọi người 

ăn94. Theo Chu Thuỳ Liên, tết năm mới (hồ sự chà) là tết quan trọng nhất của người Hà 

Nhì, nó tương đương như tết Nguyên đán của người Kinh. Đây là thời khắc chia tay năm 

cũ đón chào năm mới, vì vậy người Hà Nhì giành nhiều tâm sức chuẩn bị nhất. Ngày 

30, sáng phụ nữ đồ xôi, làm bột nếp, đàn ông, đàn bà giã bánh dày to bằng chiếc bát, để 

thành cặp đôi, gia đình có bao nhiêu người thì làm bấy nhiêu cặp. Số bánh này để cúng 

tổ tiên vào buổi chiều. Sau đó, cúng thần bếp (khú txu txu ma) tại khu vực bếp chính của 

gia đình, mục đích để bà thần bếp (à phì khú txu txu ma) lên trời báo cáo mọi việc làm 

của gia chủ trong một năm và xin ông trời phù hộ cho gia đình. Đồ cúng gồm: 4 bát 

nước gừng, rượu, cơm, thịt, bành trôi, bánh dày, nước chè. Khoảng gần nửa đêm, tiến 

hành cúng cánh cửa (ù khài đo tí phè/ khá lá khú tí phè) để cầu mong tất cả những điều 

xấu xa không thể qua cánh cửa vào nhà. Lễ vật cúng gồm: Một con gà còn sống, hai con 

gà đã mổ, một đồng tiền bạc, chủ nhà ôm con gà sống và cầm đồng bạc quay mặt vào 

nhà, quay lưng ra ngoài, đọc bài cúng. Đêm 30 rạng ngày mùng một, các thiếu nữ của 

mỗi gia đình lặng lẽ ra suối, ra mó nước lấy nước gọi là lộc trời đầu năm chứa nhiều 

ngọt ngào, may mắn, nên gia đình lấy làm bánh trôi (cha le á sì) để cúng tổ tiên. Bánh 

trôi của người Hà Nhì làm bằng gạo nếp trắng hoặc gạo nếp cẩm, không nhân. Trong 

đĩa bánh trôi cúng, ngoài một số bánh nhỏ thì bắt buộc phải có ba cái bánh to (tượng 

trưng cho con người, lương thực và vật nuôi) được thờ hết tết thì ném vào bếp lửa, cái 

bánh nào nổ trước thì tương ứng với lĩnh vực phát triển nhất. Sau khi làm bánh trôi, phụ 

nữ tiếp tục mổ gà cúng trên bàn thờ. Sáng mùng một tết, mọi nhà mổ lợn lấy thịt thắp 

hương. Mâm cỗ ngày mùng một gồm có: Thịt lợn, cơm tẻ, nước chè rừng, rượu, gói 

muối ớt. Trong ngày mùng một phụ nữ không được ra đường, không đến nhà ai. Các 

món ăn ngày tết có: Cơm, bánh dày, bánh trôi, v.v. Con gái đã lấy chồng năm đầu về 

chúc tết bố mẹ đẻ phải đem lễ gồm: Cơm, rượu, bánh trôi, tim gan lợn. Ngày thứ hai các 

gia đình tiếp tục mổ lợn (nếu nhà nghèo quá thì nhà khác sẽ mời) để tiếp khách thập 

phương và những người cơ nhỡ. Ngày thứ ba tiếp tục gói bánh, giã bánh dày. Tết xưa 

kéo dài một tuần (12 ngày) nhưng ngày nay chỉ tổ chức trong ba ngày95. 

Lễ cưới: Trong lễ cưới của người Hà Nhì không có lệ cúng gia tiên. Hôn nhân có 

2 hình thức: Theo nghi thức truyền thống và không qua nghi thức truyền thống. Trường 

hợp theo nghi thức truyền thông phải trải qua: Chạm ngõ; ăn hỏi và cưới. Trong nghi 

thức dạm ngõ (tồ kha kha), chàng trai nhờ bạn hoặc ông mối mang một chai rượu, một 

 
94 Nguồn: Trần Văn Hoàn, Tết của người Hà Nhì (khụ sự chà) ở Mường Nhé, Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, 

10/4/2014. 
95 Nguồn: Chu Thuỳ Liên, Sđd. 
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gói đỗ tương sang xin ý kiến cha mẹ cô gái cho phép đến tìm hiểu. Nếu nhà gái đồng ý 

thì ông mối cùng chàng trai tiếp tục đến nhà gái đem theo một chai rượu, một gói thuốc 

lào, một gói cơm nếp, chú rể tương lai biếu mẹ vợ gói cơm nếp, ý nói tình yêu của chúng 

con đã chín dẻo như gói cơm rồi, sau đó đi rửa điếu, thay nước, lấy một điếu thuốc lào 

châm lửa cho bố vợ tương lai hút, nếu không chê rể, bố vợ tương lai sẽ hút điếu thuốc 

lào đó. Người Hà Nhì quan niệm hạt đậu dễ nảy mầm nên lễ vật đậu tương mang ý nghĩa 

tâm linh về sự nảy sinh, tăng trưởng. Trong nghi thức ăn hỏi, chỉ cần có một chai rượu, 

một con gà để xem mặt và làm quen, chai rượu ấy dùng để mời họ nhà gái như người 

Kinh mời trầu vậy. Ngày thứ nhất của đám cưới, trong nghi thức đón dâu, nhà trai phải 

chuẩn bị một gói xôi, một quả trứng, một con gà. Trong đám cưới, cô dâu, chú rể không 

được đụng đến 2 món là cá và ja mồ (món củ ráy chế biến) vì sợ sau này ghét nhau hoặc 

gặp bất trắc trong cuộc sống. Ngày thứ hai, nhà trai mổ lợn làm cỗ; thủ lợn được cắt thật 

đẹp đến tận vai mang biếu nhà gái. Ăn cơm xong đôi vợ chồng trẻ phải đi thăm nhà ông 

mối, mang theo một chai rượu. Ông mối cắt tiết gà, chú rể làm nhanh con gà để cúng, 

sau đó ăn cơm. Sau lễ đón dâu vài ngày, nhà trai chọn ngày tốt cho đôi vợ chồng trẻ về 

“lại mặt” gia đình nhà vợ. Khi hai vợ chồng còn sống cùng nhau, người Hà Nhì kiêng 

để than hồng ở giữa, vì nghi thức nay chỉ dùng thể hiện sự biệt ly giữa người sống và 

người chết. Trường hợp không theo nghi thức truyền thống do nhà trai không đủ khả 

năng cưới, chàng trai hẹn cô gái đến một địa điểm nào đó rồi đón cô gái về nhà mình. 

Sau đó, đại diện họ nhà trai đem theo một con gà trống, một chai rượu, một gói hạt đậu 

tương rang đến nhà gái thông báo cho nhà gái biết con gái họ đã nhập ma nhà trai. Phía 

nhà trai vẫn làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên để tổ tiên nhận cô dâu vào dòng họ96.  

Lễ tang: Gia đình có tang (bố/ mẹ chết), sau khi liệm xong, con trưởng lấy một 

khúc củi đang cháy dở một tay cầm gà một tay đập củi vào đầu gà một nhát cho chết, 

rồi nướng chín, bày lên một cái mâm để cúng người chết. Mâm cúng có: Một chai rượu, 

một con gà nướng, một chén, một bát, một đôi đũa, một ống nước, chậu, một lọ đựng 

thức ăn thừa. Mỗi lần cho người chết "ăn", người ta lại một lần bắn súng báo hiệu cho 

bản biết gia đình có người mất. Sau khi làm thủ tục nhập quan xong người nhà bắt đầu 

bẻ cây chó đẻ tươi làm đũa, dọn mâm trước quan tài, dùng tay trái giả vờ gắp ăn rồi bỏ 

xuống. Sau ngày nhập quan tang gia ngày "ăn" cùng người chết hai lần. Con cái đã ở 

riêng phải cúng lợn cho người chết. Con vật bị giết để hiến tế được buộc chỉ trắng nối 

tới quan tài. Trong khi ăn đồ cúng, đàn ông không ăn xương lợn, riêng mỡ lợn đã cúng 

người ta không ăn mà chỉ dùng làm đồ thắp sáng. Vợ (hoặc chồng) người chết chuần bị 

một đôi đũa, một quả trứng, một bát ăn cơm (bằng mây do người Hà Nhì đan) múc một 

tý cơm, bẻ đôi quả trứng một nửa bỏ lên quan tài, một nửa cho vào bát cơm (à hồ hồ 

khụ), vừa khóc vừa đi về phía phòng ngủ của vợ chồng. Khi vợ (chồng) người chết về 

giường vợ chồng, thì cùng lúc người nhà buộc dây chỉ vào “tai” quan tài vắt qua mái 

gianh, qua xà ra ngoài nơi con rể đào sẵn một cái hố để giết con vật hiến sinh là: Gà, 

trâu, lợn, bò đã qua ít nhất một lần sinh đẻ. Toàn bộ số máu của con vật hiến sinh không 

 
96 Chu Thuỳ Liên, Sđd. 
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được rơi vãi ra ngoài hố đó. Giết xong giả vờ làm lông. Mổ bụng con vật hiến sinh lấy 

một miếng thịt, một miếng gan, một miếng tim, một miếng phổi cho người chết "ăn", 

người chết "ăn" xong đổ tất cả thức ăn của người chết vào hố đã đào để cúng. Vật hiến 

sinh sau khi cúng sẽ được chuyển về nhà bếp lo cỗ. Khi chưa mai táng, gia đình, họ hàng 

phải ăn ở trong nhà, không ngồi cùng khách, con cái không được ăn hay cắn xương. 

Hôm sau, sửa mâm cúng trên bàn thờ làm lễ gọi hồn. Mâm cúng trên bàn thờ có xôi, thịt 

lợn, thịt gà (luộc, xào, nướng), canh rau, cơm và rượu. Khi để tang, không ăn món rau 

trong 1-3 ngày. Trong đám tang không có món canh cháo và thịt gà trống trắng vì màu 

trắng gợi thêm tang thương.  

5.7.3. Các món ăn, đồ uống 

Do cuộc sống định cư, có làm vườn, chăn nuôi tương đối phát triền, nên ẩm thực 

của người Hà Nhì đa dạng hơn các dân tộc cùng nhóm ngôn ngữ sinh sống ở Điện Biên.  

Các món ăn từ lương thực: Người Hà Nhì quen dùng cả cơm nếp lẫn cơm tẻ trong 

bữa ăn hàng ngày. Cơm của người Hà Nhì được chế biến từ gạo, hoa màu cùng các thứ 

bột khác. Cơm tẻ hoặc nếp được đồng bào nấu theo cả hai cách: Nấu trực tiếp bằng nồi 

như kiểu người Kinh hoặc đem đồ. Nấu trực tiếp bằng nồi là cách nấu đơn giản, vo gạo 

xong, chờ nước sôi cho gạo vào đun đến cạn, ghế cơm rồi để cạnh bếp than, vần cho đến 

chín. Đồ là cách gạo tẻ phải nấu 2 lần, trước hết đem gạo đun sôi, sau đó đổ ra rá cho 

ráo nước rồi mang đồ; nếu đồ gạo nếp, trước khi đồ phải ngâm gạo 2-3 giờ cho hạt gạo 

mềm, sau đó bỏ vào chõ đun cách thuỷ, chín nhờ hơi nước. 

Món xôi nếp: Đồng bào Hà Nhì có món xôi nếp nhiều màu sắc. Để tạo màu, người 

ta đều dùng các nguyên liệu từ tự nhiên: Màu trắng là màu của gạo; màu đỏ lấy cây hồ 

nhuý á pố giã lấy nước ngâm gạo nếp; màu tím lấy cây lá màu tím ngâm gạo; màu xanh 

lấy cây dứa dại giã, chắt lấy nước ngâm gạo; màu vàng lấy từ cây hồ sứ. Sau đó người 

ta xếp từng lượt gạo màu xuống dưới chõ, xếp gạo màu trắng lên trên cùng rồi đem đồ. 

Khi xôi chín, đem đánh đều sẽ được thứ xôi nhiều màu sắc.  

Món cơm lam: Người Hà Nhì nấu cơm lam trong ống tre tươi, trong trường hợp 

đi nương, đi rừng nhiều ngày hoặc đi đường xa. 

Ngoài ra, đồng bào còn làm bánh chưng, bánh dầy (hồ thò thồ), bánh bột ngô (á 

tu gạ ba), bánh sắn (mò đư gạ ba), bánh kê, v.v. 

Bánh trôi (chà lẹ): Bánh trôi của người Hà Nhì được làm từ bột nếp nương, rất 

dẻo và thơm. Bột nếp đem nhào nước, nặn thành từng viên nhỏ, thả vào nồi nước nóng 

đun sôi đến khi bánh nổi lên là chín.  

Món cơm đỏ (ché xi sa pơ chi à nhì): Người Hà Nhì thường ăn cơm gạo đỏ (một 

giống lúa của người Hà Nhì). Gạo đỏ đem ngâm qua đêm, luộc qua gạo trong chảo nước 

sôi, chắt nước, để ráo gạo, rồi cho gạo vào chõ đồ lên thành cơm. Loại cơm đỏ nấu buổi 

sáng ăn cả ngày vẫn ngon. Nước luộc gạo đỏ dùng làm món canh. Chõ đồ cơm gạo đỏ 

phải làm bằng thân cây gạo, vì người Hà Nhì quan niệm hoa gạo tượng trưng cho tình 

mẫu tử, cây gạo tượng trưng cho người mẹ. 



289 

 

Các món cháo: Đây là món đặc trưng của người Hà Nhì. Để chế biến món cháo, 

người ta đổ ít gạo (không dùng cơm nguội) và gia vị (thảo quả nướng giã nhỏ, muối, mì 

chính) vào nồi nước luộc gà, lợn, v.v. sau đó ninh nhừ. 

Món canh cháo (a gạ xá chạ): Món ăn được người Hà Nhì ưa thích, “mình xuống 

cõi âm vẫn muốn có”. Canh cháo dễ làm, dễ kiếm nguyên liệu, lại ngon, bổ, mát, dễ ăn, 

giá trị dinh dưỡng cao, có tác dụng bảo vệ sức khỏe vì có thể giải rượu. Nguyên liệu: 

Thịt lợn nạc; gia vị có hành, tỏi, muối, mỳ chính, v.v. Chế biến: Thịt lợn nạc đem luộc 

chín, rồi vớt ra. Gạo tẻ cho cùng bí đỏ, hoặc bí xanh vào nồi nước luộc thịt ninh nhừ 

thành cháo. Khi cháo gần chín nhừ, băm thịt nạc cho vào và nêm gia vị cho vừa miệng. 

Món canh: Đồng bào Hà Nhì nấu canh bằng nhiều loại nguyên liệu rau, củ, thịt, 

cá. Rau có nhiều loại, có loại rau trong vườn, có loại hái ở rừng. Canh để ăn với cơm, 

ngoài ra một số loại canh được ăn cho dễ tiêu hoá và trị bệnh, có loại canh được làm 

bằng cách kế thừa một phần của món xào, sau khi xào thịt xong họ bớt lại một ít trong 

nồi rồi cho thêm nước để tạo thành canh. 

Các món luộc: Đây là món ăn được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng Hà Nhì. 

Nếu luộc rau người ta chỉ đun nước sôi rồi cho nguyên liệu vào chín là vớt ra; nếu luộc 

gà, vịt, họ thường cho thêm một dúm gạo vào đun cùng tới khi chín. Đáng lưu ý, khi 

luộc một số loại thịt (trâu, lợn, gà, vịt) đồng bào thường cho vào nồi luộc các gia vị như 

muối, thảo quả, gừng, hạt dổi làm cho thịt có mùi thơm, khử được mùi tanh, hôi. 

Món thịt lợn luộc (a gạ xà ní pà pụ): Thịt ba chỉ hoặc thịt nách luộc đến chín, vớt 

ra để nguội, thái mỏng, bày lên đĩa; trứng gà luộc lên, lấy lòng đỏ trộn với gia vị (muối, 

mỳ chính, ớt, v.v.) làm đồ chấm thịt lợn luộc. 

Các món nướng (bạph'ư): Người Hà Nhì hay nướng một số loại củ, quả có chất 

bột để ăn vặt như khoai, sắn, ngô. Trong chế biến thức ăn, họ nướng một số loại thịt thú 

rừng, cá, thịt trâu, bò, lợn. Khi nướng thịt, cá, đồng bào Hà Nhì thường ướp với muối, 

hành, thảo quả, lá chanh, hạt dổi rồi đem nướng. Thông thường có 3 cách nướng: Nướng 

trong than hồng; nướng trên mặt than hồng hay nướng hơi nóng của tro bếp. 

Món thịt lợn nướng (a gạ xà ní pư): Thịt đùi lợn đem thái nhỏ, tẩm ướp tỏi, hạt 

dổi, ớt, mỳ chính khoảng 5 phút cho ngấm đều gia vị. Dùng que tre xiên (hoặc kẹp bằng 

kim loại) các miếng thịt, nướng trên than hồng đến chín, khi ăn không cần chấm.  

Món cá nướng: Cá nguyên con, mổ, bỏ ruột, làm sạch, ướp gia vị (ớt, hồ tiêu, hạt 

dổi dạng bột), đem sấy trên than hồng tới khi chín.  

Các món xào (ixố): Món xào được áp dụng với nhiều loại nguyên liệu kể cả rau, 

thịt gia súc, gia cầm bằng cách cho nguyên liệu vào đảo chín với mỡ và nhiều thứ gia vị 

(muối, mỳ chính, hành, tỏi, v.v.). Muốn xào thịt lợn, trâu, bò, dê, đem thịt tươi thái 

mỏng, phi hành tỏi, xào lên, nêm gia vị muối, mỳ chính, tỏi, ớt, v.v.  

Món lòng lợn xào măng chua: Lòng già của lợn làm sạch cho hết mùi hôi, rồi đem 

xào với măng chua. 
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Món cá xào măng chua (ngả sả), hoặc dưa chua: Cá suối mổ bụng, bỏ ruột, làm 

sạchăng/ dưa chua. Chế biến: Cá suối làm sạch, xào với măng/ dưa chua.  

Món lá sắn xào (a bó mô đơ): Lấy lá non cây sắn đem giã (hoặc xay) nát, rồi xào 

với mỡ tới chín vừa, nêm gia vị (tỏi, muối, mì chính).  

Các món rang: Ngoài rang một số loại hạt (lạc, đậu), món rang chủ yếu áp dụng 

với những thứ thịt như: Lợn, gà, vịt. Khi rang chín những nguyên liệu này phải đảm bảo 

khô nước và hơi mặn. Món thịt lợn nạc rang dành cho người già, cho khách quý, khi 

rang phải băm nhỏ và cho một số gia vị cho thơm ngon. 

Tiết canh: Đồng bào Hà Nhì thường ăn tiết canh lợn, gà, dê, tuỳ theo loại tiết canh 

người ta làm nhân khác nhau và cho thêm rau thơm vào. Riêng phụ nữ Hà Nhì không 

ăn tiết canh sống, muốn ăn tiết canh thì họ thường hấp chín. 

Các món chua: Người Hà Nhì thường làm chua các thứ măng, rau, thịt, cá. 

Món rau muối chua (á lố bố ma): Rau cải, su hào nhổ về đem phơi héo, rửa sạch, 

rồi cho vào ống tre, cứ một lượt rau rắc vào một lượt muối, để vài ngày rau có vị chua, 

lúc đó dùng để ăn hoặc nấu, thành món canh. 

Món dưa lá sắn: Lá sắn bánh tẻ đem phơi héo, ngâm nước ấm pha muối, để 2 tuần 

sẽ có vị chua, dùng ăn trực tiếp hoặc nấu canh cá. 

Món dưa cải (gò pạ gò ché): Lá rau cải già đem rửa sạch, phơi héo, thái nhỏ, cho 

muối tinh, mỳ chính, vò nát, bóp nhẹ cho ráo nước; xếp dưa vào chum, ép chặt, cắt lá 

dong ủ trên miệng chum, đậy nắp kín, để được hàng năm, càng lâu màu càng đẹp. Sản 

phẩm có vị chua, dùng nấu canh cá, thịt thú rừng, rang cơm, nấu, xào thịt băm đều ngon. 

Món dưa củ cải khô (gò pú gò ché): Củ cải chọn loại to, rửa sạch, thái bạt thành 

miếng, trộn gia vị (muối, hạt tiêu, ớt, v.v.) cho ngấm đều, sau đó đem phơi héo (lưu ý 

tránh ruồi bu) đến khi có mùi thơm, thì cho vào chum, phủ lá dong cho kín, để 3 tháng 

thì ăn được và có thể ăn dần 1-2 năm. Khi ăn, lấy ra ăn trực tiếp hoặc đem kho với thịt 

lợn, xương lợn, hoặc nấu canh cá. 

Món măng chua: Vào mùa măng, có nhiều măng, người Hà Nhì lấy về bóc hết vỏ, 

thái chỉ hoặc thái vát, ngâm trong nước cho thêm ít muối để dùng lâu dài, khi ăn lấy ra 

để nấu canh, nấu thịt, cá. Ngoài làm chua, có thể phơi khô để ăn dần cả năm. 

Món thịt chua: Thịt lợn thái miếng vừa phải, ướp với rượu, muối, gia vị rồi để 

trong hũ, đậy kín một thời gian sau, thịt có mùi chua, có thể để ăn dần trong một thời 

gian dài. Món thịt chua thường làm trong mùa hè, người ta thái thịt lợn thành miếng 

nhỏ, bóp muối, trộn thính gạo, giềng giã nhỏ, ủ 3-4 ngày đến khi chua là ăn được. 

Món chá ché: Là hỗn hợp các món ăn còn lại sau tết cổ truyền (hồ sự chà) gồm 

xương, thịt (gà, bò, lợn, v.v.), rau các loại, măng, v.v. cho muối, ớt, mỳ chính, rồi đưa 

vào chảo to nấu lên vài giờ, sau đó đem ủ trong chum 1-2 tháng. Khi ăn, lấy ra đun lại. 
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Món cua chua (à ka lạ ché): Cua sống rửa sạch, xóc cùng muối, ớt, cơm nguội, 

sau đó gói vào lá dong, buộc chặt, để lên gác bếp một tuần. Khi ăn, lấy xuống ăn trực 

tiếp với cơm hoặc nấu thành nước chấm. 

Món cá chua: Cá tươi, loại cá nhỏ dưới 1kg, đem xắt nhỏ, bóp muối, trộn thính 

gạo, giềng củ giã nhỏ, ủ trong 3-4 ngày đến khi chua là ăn được. 

Các món sấy và làm khô 

Các món sấy khói: Sấy khói không làm khô hẳn thực phẩm, chỉ dùng hơi nóng của 

khói bếp để giữ thực phẩm trong một thời gian nhất định. Muốn sấy thịt, cá, người ta xẻ 

thịt thành miếng dài, ướp muối rồi treo lên gác bếp; nếu là cá đem mổ, bỏ ruột, không 

cần ướp muối, dùng củi sấy đến khô, sau đó tiếp tục phơi ra nắng cho thật khô, treo lên 

gác bếp ăn dần. Bằng cách này, có thể giữ thịt, cá trong nhiều ngày mà không bị ôi thối. 

Các món làm khô: Tương tự như sấy khói, để làm thực phẩm khô người ta thái 

miếng thịt nhỏ vừa phải, ướp muối và để trên gác bếp, một thời gian sau thịt khô quắt 

lại. Khi muốn ăn, đem miếng thịt vùi vào tro nóng, thấy mùi thơm, lấy ra dùng sống dao 

gõ cho tro bám ngoài miếng thịt bong hết, sau đó nướng hoặc thái nhỏ rồi xào. 

Các món chấm 

Nước chấm: Người Hà Nhì chế biến món nước chấm từ nước quả chua, muối, hạt 

dổi và quả me tròn. 

Món tu chia: Nguyên liệu gồm đậu tương, muối, ớt. Chế biến: Đậu tương đem 

luộc chín, giã nhuyễn, trộn với ớt đỏ (giã bột), nặn thành bánh, đem nướng hoặc phơi 

nắng đến khô, rồi giã nhỏ, cho vào chum, thêm nước sôi để nguội, muối đỏ và ớt bột, 

đem ủ hạ thổ 3-4 tuần, đến khi có mùi thối thì ăn được.  

 Món vỏ thân cây me tròn (tu sa): Nguyên liệu gồm thịt lợn không mỡ, gia vị có 

hạt dổi, quả me, bột vỏ thân cây me tròn, ớt nướng giã nhỏ, muối; nước sôi để nguội. 

Chế biến: Thịt lợn đem băm nhỏ, trộn các gia vị, nước sôi để nguội, trộn đều, ăn ngay. 

Món chấm thịt lợn, gà luộc: Lấy lòng đỏ trứng gà luộc, dằm nát, trộn gia vị và hoà 

lẫn một ít nước sôi. 

Món chéo: Lấy hạt dổi, hoặc hạt “ma cố” xay nhỏ, trộn lẫn thịt lợn tái băm nhỏ, 

cho thêm gia vị muối, mì chính và một ít nước nguội, trộn đều. 

Món thố nâu: Nguyên liệu gồm đậu nành, lá chuối, riềng củ, muối. Chế biến: Hạt 

đậu nành luộc chín, gói vào lá dong 3-4 ngày cho thối; lấy lá chuối ta đốt thành tro, trộn 

với đậu nành thối, riềng củ băm nhỏ và muối, đem chấm thịt luộc hoặc chấm xôi. 

Gia vị: Ngưởi Hà Nhì thường dùng các loại gia vị để chế biến món ăn, gồm: Ma 

cố (khai thác trong rừng, làm tăng vị ngọt, chua, mùi thơm), hành, tỏi, hạt dổi, thảo quả, 

hạt tiêu, gừng, riềng, ớt, mỳ chính, muối, v.v. Hạt dổi nướng, tán bột có thể cho vào 

canh, cháo hoặc dùng để tẩm, ướp nhiều nguyên liệu khác. Thảo quả nướng, tán nhỏ cho 

vào canh, cháo hoặc tẩm, ướp trong nhiều món khác. 
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Các đồ uống  

Cây chè rừng: Người Hà Nhì từng là một dân tộc biết trồng chè từ rất sớm, nhưng 

nền văn hoá chè rực rỡ của họ đã bị mai một trong quá trình di cư xuống phương Nam. 

Hiện nay, trong ngày tết năm mới, bên cạnh các lễ vật cúng vẫn có bát nước chè rừng. 

Chè rừng giống cây chè xanh, nhưng có vị chát hơn chè xanh, có thể hái đun như chè 

xanh, hoặc hái sao đóng thành bánh. Để ca ngợi thứ chè này dân trong vùng có câu: 

"Rượu Mường Nhé, chè Ka Lăng" (xã Ka Lăng có đông người Hà Nhì). 

Cây chè Hà Nhì (lạ pe á pạ): Là cây chè mọc hoang trong vùng rừng núi ở 4 xã 

có người Hà Nhì sinh sống. Đây là cây thân gỗ, thấp (1-2m), mọc khỏe dưới tán rừng, 

nếu ra nơi nhiều ánh sáng thì chết. Người Hà Nhì vào rừng bứt cả cành về, không rửa, 

đem phơi treo trong râm mát, để chè tự khô. Khi muốn uống chè, người ta rửa chè, cho 

vào ấm và đổ nước sôi vào. Trước đây, người Hà Nhì đun nước pha chè, kiêng dùng 

miệng thổi lửa vì cho rằng sẽ làm chè mất tác dụng. Chè Hà Nhì đun tắm trị rôm sẩy trẻ 

con; lợi sữa sản phụ (mát sữa, nhiều sữa); giải rượu, mát gan. 

Sống ở vùng thiên nhiên phong phú sản vật, người Hà Nhì thường lấy một số cây 

rừng có tác dụng tăng sức khoẻ, chống đau lưng, đau khớp, bổ máu về đun nước uống. 

Cây bổ máu là loại dây leo, có màu đỏ sẫm, người ta lấy về cắt từng khúc phơi khô, khi 

muốn uống, chẻ nhỏ bỏ vào ấm đun sôi kỹ, nước cây bổ máu có màu đỏ, vị ngọt, mát, 

có tác dụng bổ máu, nhuận tràng, lợi tiểu. Cây bổ xương là loại dây leo, to bằng cổ tay 

trẻ con, người dân chặt về thái vát phơi khô dùng dần, đun nước uống có tác dụng bổ 

xương cốt. Cây xương hổ mọc hoang ở vùng núi sâu, người Hà Nhì và người Thái đều 

biết đi khai thác lấy rễ. Rễ cây xương hổ (co đúp xơ) nấu nước có màu đỏ, thơm, dùng 

uống thay nước quanh năm hoặc làm nước canh ăn với cơm, có tác dụng làm mát, thanh 

lọc cơ thể, lợi sữa, giảm đau xương khớp. Co phang lấy lá đun làm nước uống hằng 

ngày, phụ nữ sau sinh uống nước này sẽ chóng khỏe. Co cáy củm lấy dây đun uống 

quanh năm, có tác dụng giống cây xương hổ. Lá mít (bau mị/ bau co mị) đem phơi khô 

(nướng hoặc hơ qua lửa thì lá thơm hơn), đun nước uống hằng ngày (nướng hoặc hơ qua 

lửa thì lá thơm hơn). Co ke dùng lá, chế biến như lá mít. 

Rượu: Cũng như các cư dân nông nghiệp khác, người Hà Nhì làm rượu để cúng 

lễ, uống và tiếp khách. Rượu là vật phẩm quen dùng của người Hà Nhì, mọi người đều 

thích uống rượu, khách đến nhà khi bước qua cửa thế nào chủ nhà cũng mời một chén. 

Người Hà Nhì làm 2 loại rượu là rượu cái và rượu chưng cất. 

Rượu cái (chípà chípê): Là loại rượu làm bằng hình thức đồ xôi cơm nếp vàng 

hoặc nếp cẩm cho chín sau đó đổ ra mẹt chờ đến lúc cơm rượu còn âm ấm mới rắc men 

vào ủ, ba ngày sau có thể lấy ra ăn cả cái lẫn nước. 

Rượu chưng cất (chípà): Ngô, hoặc thóc, sắn đem đồ chín, đổ ra mẹt cho còn ấm 

ấm thì rắc men, sau đó cho vào thúng lót lá dong hoặc lá chuối ủ một tuần (12 ngày), rồi 

đem chưng cất bằng chõ xôi. Muốn làm rượu chưng cất phải làm men. Để làm lượt men 

đầu tiên, người ta lấy cây trầu dại, ớt, gừng, tía tô, riềng, húng quế, sa nhân, thảo quả, 
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hạt dổi, v.v. khoảng 10 loại lá có chất cay trộn với gạo hoặc ngô giã nhỏ, nặn thành bánh 

to bằng ngón tay cái hoặc chân cái và treo trên gác bếp cho lên men. Khi làm những lượt 

men sau người ta lấy một vài bánh men cũ giã với gạo, ngô và với các loại lá cây kể trên 

tiếp tục nặn thành bánh để lên gác bếp, khi nào cần lấy xuống dùng. Khi nấu rượu, người 

Hà Nhì nấu cơm chín, tãi ra cho nguội, rắc men lá, ủ kín đến khi có mùi rượu thì đem 

nấu bằng dụng cụ truyền thống. Để dự trữ rượu, người Hà Nhì cho rượu vào ống bương, 

hoặc chum nút lá chuối, chôn xuống đất, thứ rượu này uống đậm, thơm. 

Ứng xử trong ăn uống 

Vào những ngày lễ, tết, khách mời của gia đình ngoài người thân trong bản còn 

có những người khác vùng, khác tộc tới dự, ăn, uống. Trong bữa không phân biệt chỗ 

ngồi, ai gắp cho ai cũng được. Khách đến (dù là người lạ) chủ nhà ít lục vấn mà trực 

tiếp đón mời (con lớn, khi cần mới được phép tiếp khách thay cha mẹ). Trong bữa ăn 

thường chỉ nói chuyện vui. Khách về, người Hà Nhì tiễn khách kèm nắm cơm, chút muối 

phòng khách lỡ độ đường. Các cụ già và bề trên ngồi mâm riêng, con cháu bưng tiếp; 

trẻ mời già, thịt gà quý hơn thịt lợn, người cao tuổi mới được dùng chân gà, đầu gà. 

5.8. Ẩm thực tộc người Phù Lá 

5.8.1. Vài nét về đặc điểm tộc người 

Dân tộc Phù Lá là một trong 54 dân tộc ở Việt Nam, theo kết quả TĐTDS và nhà 

ở ngày 01/4/2019, dân tộc Phù Lá có 12.471 người (chiếm 0,013% dân số toàn quốc). 

Dân tộc Phù Lá sống tập trung ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai 

Châu, đông nhất ở Lao Cai. Tên tự gọi của người Phù Lá là: Lao Va Xơ, Bồ Khô Pạ, 

Phù Lá; tên gọi khác là: Xá Phó, Cần Thin; các nhóm địa phương có: Phù Lá lão - Bồ 

Khô Pạ, Phù Lá đen, Phù Lá hán97. Tiếng nói người Phù Lá thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng 

Miến (ngữ hệ Hán - Tạng), gần với Miến hơn. Nhóm Phù Lá lão - Bồ Khô Pạ là cư dân 

có mặt tương đối sớm ở Tây Bắc nước ta. Các nhóm khác đến muộn hơn, khoảng 200-

300 năm trở lại, quá trình hội nhập của nhóm Phù Lá hán còn tiếp diễn cho tới những 

năm 40 của thế kỷ XX. Ở Việt Nam hiện nay, người Phù Lá sống đan xen và có quan 

hệ tiếp xúc, giao lưu hàng ngày với người Dao, người Tày, v.v. 

Dân tộc Phù Lá ở tỉnh Điện Biên có rất ít người, theo kết quả TĐTDS và nhà ở 

ngày 01/4/2019, dân tộc Phù Lá có 247 người, chiếm 0,04% dân số toàn tỉnh, chiếm 

0,05% dân số các DTTS trong tỉnh và chiếm 2% dân số Phù Lá ở nước ta. Trong tỉnh 

Điện Biên, dân tộc Phù Lá phân bố chủ yếu ở huyện Tủa Chùa (111 người) và Tuần 

Giáo (112 người), tập trung ở xã Mường Đun (106 người) huyện Tủa Chùa, ngoài ra 

còn một số ít ở các xã Phình Sáng (63 người) và Pú Nhung (31 người) huyện Tuần Giáo. 

Ở xã Mường Đun, người Phù Lá sống thành cộng đồng xen cư với người Thái, còn ở 

Tuần Giáo thì sống xen ghép với người Mông, người Thái. Theo Bảo tàng tỉnh Điện 

Biên, thông qua trang phục truyền thống, ngôn ngữ và cách giao tiếp cho thấy dân tộc 

Phù Lá ở tỉnh Điện Biên có tên tự gọi là Lao Va Xơ. Người Phù Lá ở xã Mường Đun 

 
97 Nguồn: Người Phù Lá, Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc, ngày 04/11/2015. 
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(huyện Tủa Chùa) có khoảng 20 hộ sống tại bản Kép và một số hộ tại bản Túc di cư đến 

từ xã Phình Sáng (huyện Tuần Giáo) vào những năm 40 thế kỷ XX.  Theo Trưởng phòng 

Văn hóa - Thông tin huyện Tủa Chùa: Người Phù Lá ở phân tán, dân số ít, lại kết hôn 

với các dân tộc khác nên đã theo phong tục, ăn mặc, sinh hoạt như các dân tộc khác. 

Hiện nay, dân tộc Phù Lá chỉ còn rất ít người giữ được phong tục, tập quán98. Vì thế, 

các lễ hội truyền thống, nghi lễ ma chay, cưới hỏi đã không còn giữ được, trang phục 

cũng đã bị ảnh hưởng dân tộc Mông, dân tộc Thái, v.v. Văn hoá truyền thống của dân 

tộc Phù Lá ở Tủa Chùa đang dần bị mai một, bị chi phối bởi những nền văn hoá khác. 

Bản của người Phù Lá thường dựng trên các triền núi cao, mỗi bản thường chỉ độ 

mươi gia đình. Bản thường cách xa nương, đồng bào giải thích lý do là để khi thả rông 

trâu, bò, gia súc nhỏ (lợn, dê) chúng không phá hoại cây trồng. Một số bản có người Phù 

Lá tập trung thành các xóm nhỏ đan xen với các dân tộc Thái, Mông, Hoa hoặc Dao. Cư 

dân nhóm Phù Lá lão thường ở phân tán thành những chòm xóm quy mô nhỏ, các nhóm 

khác cư trú tập trung. Mỗi bản người Phù Lá thường chỉ có một hoặc hai họ, mỗi họ lại 

chia thành chi nhỏ, chi to. Trong thờ cúng, chi to và chi nhỏ có phân biệt rõ ràng, chi to 

cúng bằng thịt tươi, chi nhỏ cúng bằng thịt ướp chua. Dấu vết thờ “vật tổ” trong các 

dòng họ còn đặc biệt rõ nét ở nhóm Phù Lá lão.  

Người Phù Lá tuỳ từng nơi mà ở nhà sàn hay nhà trệt. Nhà đất mở cửa đi lại ở 

phía trước, chính giữa nhà, còn nhà sàn thì mở cửa đi lại ở hai đầu hồi. Dù nhà đất hay 

nhà sàn, sự bài trí bên trong nhà đều tương tự như nhau: Gian giữa thờ tổ tiên, bàn thờ 

được đặt ở chỗ nối hai miếng vách, bên cạnh mở một “cửa” rộng 15-20 cm, gọi là “cửa 

ma”, khi cúng mới mở cửa này; nơi thờ có cắm vài chiếc lông gà, một tờ giấy vàng, một 

gói lá nhỏ cài trên phên. Gần nhà không có vườn cây ăn quả hoặc vườn rau xanh, nhưng 

lại có một nhà kho để chứa thóc ăn hàng ngày. Người Phù Lá làm nhà kho thóc riêng, 

cách xa nhà ở để có điều kiện bưng kín mọi mặt, tránh chuột, dúi ăn thóc gạo và đề 

phòng hoả hoạn. Nhà sàn của người Phù Lá thường có hai gian và hai chái: Chái bên 

phải dành cho con trai, chái bên trái dành cho con gái; bàn thờ tổ tiên đặt ở chính giữa; 

trong nhà có hai cột chính (cơ khé mạ) làm bằng gỗ tốt, có khoét hai lỗ tròn ở hai bên, 

bà con giải thích là hai lỗ tròn tượng trưng cho hai cái tai nghe, nếu không đục hai lỗ 

này, thì sẽ bị “điếc” (không có lộc). 

Người Phù Lá sinh sống chủ yếu bằng trồng trọt trên nương và ruộng bậc thang, 

nhưng diện tích nương nhiều hơn diện tích ruộng. Cây trồng chính là cây lúa gồm lúa 

nương hạt đỏ có độ dẻo cao để ăn và nếp cẩm dùng để nấu rượu cúng trong các đám ma. 

Ngoài cây lúa, đồng bào còn trồng ngô, khoai, sắn, các loại rau, củ, v.v. Cách làm nương 

truyền thống cũng là chọc lỗ tra hạt. Chăn nuôi là công việc phổ biến trong mỗi gia đình 

người Phù Lá, họ chăn nuôi cả gia súc lớn, gia súc nhỏ và gia cầm. Người Phù Lá làm 

ruộng thường nuôi nhiều gia súc lớn như trâu, bò, ngựa để sử dụng vào mục đích kéo 

cày, kéo xe. Họ nuôi nhiều gia súc nhỏ như lợn, dê, chó, mèo và gia cầm để phục vụ cho 

 
98 Nguồn: Quang Long, Mai một bản sắc văn hóa người Phù Lá ở Tủa Chùa, Báo Điện Biên Phủ Online, 

25/11/2015. 
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việc hiến sinh (lợn, dê, gà), cúng lễ trong các dịp lễ, tết, ăn thịt trong các dịp cưới xin, 

ma chay và bán ra thị trường lấy tiền mua các nhu yếu phẩm. Sinh sống ở các vùng núi 

cao, đồng bào Phù Lá coi rừng là “chợ”, mùa nào thức ấy, đồng bào vào rừng hái các 

loại rau, măng, mộc nhĩ, nấm hương, củ mài, các loại hoa quả dại trên rừng. Hàng ngày 

đi nương, đi làm ngoài đồng, người Phù Lá tranh thủ thu hái nhiều thứ lâm sản mang về 

sử dụng trong bữa ăn. Đàn ông Phù Lá giỏi săn bắn, với kỹ thuật làm tên tẩm thuốc độc, 

họ không chỉ săn bắn các loại thú nhỏ mà còn săn cả thú dữ. Đàn ông Phù Lá còn giỏi 

đánh bắt cá, hầu như đã đi đánh bắt là được cá mang về ăn.  

Người Phù Lá có nghề thủ công nổi tiếng trong vùng là nghề đan lát đồ mây, tre, 

trúc; nghề dệt và nghề mộc. Những sản phẩm thông thường như đồ gia dụng, các phương 

tiện vận chuyển của dân tộc Phù Lá được nhiều dân tộc khác ưa thích mua dùng. Phụ nữ 

Phù Lá giỏi nghề trồng bông dệt vải phục vụ cho nhu cầu gia đình. Người Phù Lá sống 

trong kinh tế tự túc, tự cấp là chính, nhưng việc trao đổi, mua bán đồ dùng cần thiết 

trong đời sống vẫn diễn ra ở chợ khu vực cùng với các dân tộc khác. Người Phù Lá bán 

nhiều ở chợ các đồ đan mây, trúc; mua về muối ăn, kim khâu, dầu thắp và một số hàng 

mỹ nghệ, hàng trang điểm cho phụ nữ. 

Dân tộc Phù Lá sinh sống trong Bản Kép ở xã Mường Đun (huyện Tủa Chùa), 

cùng dân tộc Thái, tuy tiếng mẹ đẻ khác nhau, nhưng nay người Phù Lá nói thạo tiếng 

Thái, phong tục tập quán cũng nhiều nét giống với người Thái cận cư. Người Phù Lá 

vốn canh tác ruộng nước và nương, chăn nuôi gia cầm, gia súc. Trước đây họ săn bắn 

giỏi bằng tên thuốc độc, nhưng nay không còn săn bắn, chỉ trồng lúa, ngô, chăn nuôi 

lợn, gà, trâu, bò, đánh bắt cá trên sông, suối và nuôi cá trong ao. 

Hôn nhân: Người Phù Lá thực hiện hôn nhân ngoại hôn dòng tộc, nhưng khi dòng 

tộc đã chia thành các chi thì hôn nhân giữa thành viên chi họ lớn với thành viên chi họ 

nhỏ được coi là đúng phong tục. Người Phù Lá thực hiện chế độ hôn nhân một vợ một 

chồng bền vững, sau lễ cưới đôi vợ chồng trẻ cư trú ở bên nhà chồng. Trai gái Phù Lá 

được tự do yêu đương, tự do lựa chọn bạn đời. Chàng trai có thể làm công cho nhà cô 

gái và tuân thủ mọi điều kiện sinh hoạt như một thành viên của gia đình trong 2-3 năm. 

Tục lệ cưới xin phải qua các thủ tục sau: Lễ dạm hỏi, lễ thách cưới, lễ cưới, lễ lại mặt. 

Tang ma: Khi trong gia đình có người thân mất, ông trưởng họ bắn ba phát súng 

chỉ thiên để báo cho dân làng biết có người chết; đồng thời cho con cháu đến từng nhà 

báo tin. Biết tin có người chết, bà con trong bản dù đang bận việc gì cũng phải dừng lại 

để đến chia buồn với tang chủ. Dân làng đến đông đủ, bàn bạc cử ra một người làm chủ 

tang lễ, quán xuyến mọi việc từ dựng rạp đến đào huyệt, mời thầy cúng. Người Phù Lá 

không có phong tục chuẩn bị quan tài trước, khi có người chết mới phân công người đi 

vào rừng tìm gỗ làm quan tài. Nghi thức tìm đất, đào huyệt được thực hiện theo một quy 

trình nghiêm ngặt. Sau mai táng, người Phù Lá còn làm lễ cúng ba ngày tại mộ, cúng 12 

ngày tại nhà và sau ba năm người Phù Lá nhập hồn người chết về với gia tiên. 
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5.8.2. Ẩm thực trong các nghi lễ 

Người Phù Lá tin theo đa thần giáo, coi vạn vật hữu linh, mọi sinh vật và vật vô 

tri, vô giác đều có linh hồn. Đồng bào có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào các dịp tết 

tháng Giêng, tết tháng Hai, tết tháng Năm và tết tháng Bảy. Tết tháng Giêng (khút khu 

la nà), lễ vật cúng chiều 30 tết bằng thịt gà, ngày mồng một tết cúng bằng thịt lợn. Tết 

tháng Hai, cúng vào ngày con rồng (à thá lùng), lễ vật cúng là cá, tôm. Tết tháng Năm, 

cúng vào ngày mồng năm, lễ vật cúng là cá, tôm, bí luộc.  

Tết tháng Giêng: Ngày nay người Phù Lá ăn tết tháng Giêng trùng vào Tết Nguyên 

đán (chinh da). Các gia đình mổ gà cúng và mời tổ tiên về thọ lộc vào thời điểm giao 

thừa99. Chiều 30 tết cúng bằng thịt gà; ngày mồng một tết cúng thịt lợn. Người Phù Lá 

coi bánh chưng và bánh dày là hai thứ bánh quan trọng nhất trong mâm cúng ngày Tết. 

Tết tháng Bảy thường diễn ra từ ngày 10/7 đến hết ngày 14/7 âm lịch, lễ vật cúng 

là cá, gà. Tết tháng Bảy của người Phù Lá mang đậm nét tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. 

Từ sáng ngày mồng 10, các gia đình dọn dẹp bàn thờ, bày hoa quả cúng mời tổ tiên về 

ăn tết. Mâm quả có đủ các loại quả, củ như: Lựu, lê, dứa, dưa chuột, chuối, cà tím, ngô, 

củ măng, bắt buộc phải có quả cà tím (sì chư). Ngày đón tổ tiên về ăn tết, gia đình bao 

giờ cũng mổ một con gà trống hoặc lợn để thắp hương. Khi cắt tiết, người ta thường lấy 

thếp giấy tiền đã được chuẩn bị trước quệt cho tiết dính vào để hôm cuối cùng mang đốt, 

hàm ý muốn chứng minh cho tổ tiên biết việc con cháu đã mổ gà, mổ lợn cúng các cụ100. 

Người Phù Lá mỗi khi mổ con vật hiến sinh, còn hay bôi tiết của nó vào tờ giấy bản, 

gấp hình thuyền, rồi cài lên vách bàn thờ.  

Cúng đuổi ma (é phô mô ba): Thường 3 năm cúng một lần vào tháng hai, ngày 

con ngựa (à thá mùng), nhà nào cũng phải cúng đuổi ma để người khoẻ mạnh, gà không 

chết dịch, lễ vật cúng cần một con lợn và con gà.  

Người Phù Lá thực hiện nhiều nghi lễ tín ngưỡng nông nghiệp trên nương, ruộng, 

hoặc liên quan đến nghề nông như lễ gọi hồn lúa, lễ mừng cơm mới, lễ thu hoạch; đến 

chiếc chài mới cũng phải qua lễ cúng mới được dùng.  

Lễ gọi hồn lúa (ê hà mì và xả xì ra ba): Theo quan niệm của người Phù Lá, mỗi 

giống lúa được trồng là có một hồn, theo tục lệ cứ 3 năm một lần người ta làm lễ gọi 

hồn lúa về nhà. Việc cúng gọi hồn lúa thường tiến hành vào thời điểm hạt thóc bắt đầu 

nằm xuống đất (gieo hạt), hoặc lúc đã thu hoạch xong (cuối tháng 10 âm lịch). Mâm cỗ 

gọi hồn lúa lúc nào cũng có bát canh khoai sọ nấu với rau cải nương. 

Lễ tra hạt xuống giống (xảm xéo e mơ chạ): Thường làm vào tháng 2-3 trong phạm 

vi gia đình, mỗi gia đình cử một người thực hiện nghi thức cúng tại nương; lễ vật dâng 

cúng gồm: Ta leo (kha lỵ do va), gậy tra hạt (xám du tìn va), hạt giống (e xu), v.v.        

 
99 Nguồn: Bảo tàng tỉnh Điện Biên. 
100 Nguồn: Vân Phạm, Những nét đẹp của người Phù Lá, Báo điện tử Toà án nhân dân tối cao, 21/7/2021. 
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Lễ thu hoạch (ê hà nì ba xê khơ nhi cổ nhị): Người Phù Lá làm hai mâm cỗ, một 

mâm cúng ở nhà và một mâm cúng ở ruộng, hoặc nương. Đồ dâng cúng chính trong lễ 

này là thịt lợn, thịt chuột, cá. Nghi lễ cúng có ba nội dung chính: Cầu khẩn tổ tiên, thần 

nương, thần thổ địa, ma trời đừng xuống, để thu hoạch được dễ dàng; cúng khấn thần 

nhà kho để cho lúa vào kho, không bị vương vãi; cúng khấn thổ công ngăn chặn hoả 

hoạn cháy nhà, cháy kho lúa, bảo vệ lúa khỏi bị chuột ăn, mọt đục, mối xông, v.v. 

Lễ mừng cơm mới (bở khọ): Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất, 

thường làm vào ngày 9/9 hàng năm, lúc thu hoạch bông lúa chín đầu tiên. Đồ dâng cúng 

nhất thiết phải có cơm của lúa mới gặt, thịt lợn, gà, vịt. Ngoài ra, đồng bào còn chuẩn 

bị các món ăn: Cá suối nấu chua, nem chua thịt, xương lợn muối giềng, thịt chuột sấy 

khô, đặc biệt hay mổ chó ăn vào ngày này. Trong lễ cúng mừng cơm mới, chủ nhà khấn 

báo với tổ tiên, thổ công, ma bếp, cầu mong thần linh phù hộ cho vụ mùa sau “bắp ngô 

sẽ to như bắp chuối và lúa tốt như có lau”, hạt lúa chắc mẩy, không bị chuột, châu chấu, 

thú rừng phá hại. Trong ngày lễ, người nhiều tuổi nhất trong nhà lên nương một mình 

gặt vài cụm lúa mới về cúng tổ tiên. Họ dựng một ngôi sàn nhỏ trên nương, bày ba chén 

rượu, ba đôi đũa, một hòn đá, một quả trứng gà luộc, một nắm cơm và ba sợi chỉ trắng, 

rồi khấn Thần lúa. Sau đó, lấy ba sợi chỉ buộc vào ba cây lúa để hồn lúa không bay đi, 

rồi cắt 6 khóm lúa mới ở cạnh đó. Việc cắt lúa được thực hiện từ Tây sang Đông, vì 

người Phù Lá quan niệm, khi gặt hướng về phía mặt trời mọc thì thóc lúa sẽ được nhiều 

và gặt phải nhanh, phải nhìn chăm chăm vào khóm lúa đang gặt để tránh chim, chuột 

đến tranh cướp. Sau đó bày 6 khóm lúa vừa gặt dưới chân bàn thờ, bóc quả trứng luộc 

để xem, nếu lòng trắng quả trứng tròn, mịn màng thì năm đó mùa màng thất bát. Suốt 

hai ngày sau đó, nghi lễ vẫn giống như ngày đầu tiên, chỉ khác là số người tham gia và 

số lượng lúa được gặt tăng lên; trong khi gặt lúa, tất cả đều im lặng, chỉ đến khi lúa đã 

cơ bản thu hoạch xong thì mọi người mới nói chuyện bình thường. Thu hoạch lúa xong, 

gia chủ chờ đến một ngày tốt làm Lễ ăn cơm mới chính thức với ba mâm cơm: Mâm thờ 

mẹ hoặc bà nội có các loại thịt thú rừng sấy khô, hoa chuối đồ, củ gừng, củ khoai sọ và 

tám bát rượu to, nhỏ; hai mâm còn lại cúng ông nội hoặc bố, ngoài đồ cúng ra chỉ có 

cơm nấu bằng gạo cũ và hai cái bát, một to và một nhỏ. Khi cúng, thầy mo cúng mâm 

ông nội hoặc bố trước, cúng mâm dành cho bà nội hoặc mẹ sau. Cúng xong, phụ nữ 

được ăn cơm trước và ăn ở mâm có cơm mới. Bà chủ nhà sẽ gói một gói cơm mới và 

một bát rượu to cho chồng, rồi đem thêm cơm mới cùng các thức ăn ngon cúng ở mâm 

cúng mẹ chia cho các thành viên nam giới ngồi bên mâm cúng bố101. 

Cúng đặt tên cho trẻ sơ sinh (alem ể mo nu): Thường cúng sau khi sinh 03 ngày, 

với ý nghĩa thông báo với họ hàng là gia đình đã đón thêm một thành viên mới. Mâm 

cúng (to re to) tổ tiên có các lễ vật như: Cơm (giáng) 2 bát, rượu (láu xi) 1-2 lít, gà (rem 

me) một con, tùy điều kiện gia đình nhưng tối thiểu phải có một con gà. 

Cúng chữa bệnh: Trước đây, khi đau ốm nặng 2-3 ngày trở lên mà không rõ 

nguyên nhân, người Phù Lá thường nhờ thầy cúng đến tìm nguyên nhân ốm và phải 

 
101 Nguồn: Vân Phạm, Những nét đẹp của người Phù Lá, Báo điện tử Toà án nhân dân tối cao, 21/7/2021 
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cúng cho khỏi bệnh, lễ vật dâng cúng gồm: Gà, lợn, dê, rượu, cơm, gạo, quả trứng gà, 

v.v. Tuỳ vào mức độ trầm trọng của bệnh mà lễ vật có thể nhiều hoặc ít, ngoài ra còn có 

hoa tai, vòng cổ, cuộn tóc đỏ, v.v. là những lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng.   

Lễ cưới (lảu xi xi): Thường được tiến hành theo hai bước. Bước dạm ngõ (mì khem 

na láu): Khi đôi trai gái muốn kết duyên vợ chồng, nhà trai nhờ 2 người mai mối (bắt 

buộc phải 2 người vì theo quan niệm của người Phù Lá, số chẵn là con số may mắn), 

chọn ngày tốt sang thưa chuyện với gia đình nhà gái. Nếu bố mẹ của cô gái đồng ý thì 

thỏa thuận về những lễ vật cần chuẩn bị; cô gái ưng thuận thì đi cùng chàng trai và ông 

mối về ở nhà chàng trai. Nhà trai sẽ chuẩn bị lễ vật theo yêu cầu trong 3 ngày và tiến 

hành cưới lý. Bước cưới lý (già răm to nạ): Nhà trai nhờ 2 người mai mối cùng 2 bạn 

trai của chú rể (có nhiệm vụ làm cơm bên nhà gái) và một cô gái trong họ của chú rể đi 

cùng (có nhiệm vụ giúp đỡ cô dâu) sang nhà gái. Lễ vật mang sang nhà gái: Gà 2 con, 

lợn một con 50-60kg (tùy điều kiện của gia đình), tiền (trước đây bắt buộc là bạc trắng, 

nay dùng tiền giấy thay thế), gạo, rượu, muối, v.v. Ngày nay, do kinh tế của đồng bào 

Phù Lá còn gặp nhiều khó khăn nên cưới xin thường làm đơn giản, mọi nghi lễ vẫn đầy 

đủ theo phong tục nhưng các lễ vật chỉ tượng trưng, không bắt buộc như trước. Khi kinh 

tế gia đình khá giả hơn, đôi vợ chồng có thể tổ chức cưới lại với đầy đủ lễ vật, phạm vi 

khách mời mở rộng hơn102. 

Lễ tang: Đối với trường hợp cha, mẹ qua đời, người con trai cả có trách nhiệm vệ 

sinh sạch sẽ và thay trang phục mới cho cha, mẹ; con dâu có trách nhiệm trải chiếu, vải, 

đệm ở nơi khâm liệm. Sau đó úp chài đánh cá lên tử thi, đề phòng chó, mèo nhảy qua sẽ 

mất phúc lộc của con cháu. Tiếp theo, người con trai cả thắp 2 cây nến, một cây để phía 

trên đầu (tượng trưng cho mặt trăng), một cây để phía dưới chân (tượng trưng cho mặt 

trời) và túc trực cho nến không bị tắt. Khi đã khâm liệm xong, phải mổ trâu và một con 

lợn để báo ơn tổ tiên; mâm cúng chính phải có đủ 7 bộ phận của con vật gồm: Bộ lòng, 

tim, gan, cật, tiết canh, thịt thủ, đuôi, chân. Đi lên rừng xin cây để làm áo quan cho người 

chết, lễ vật cúng gồm: Một chai rượu, hai chén nhỏ; tìm được cây thích hợp người ta rót 

rượu ra chén và khấn xin thần núi, thần đất cho chặt cây gỗ. Sau khi chọn được ngày tốt,  

giờ tốt để chôn cất, buổi sáng gia đình mổ trâu để cúng hồn người chết, mời người chết 

ăn bữa cơm cuối cùng với gia đình, đầu giờ chiều đưa người chết đi chôn cất. 

5.8.3. Các món ăn, đồ uống 

Dân tộc Phù Lá cư trú cận cư với dân tộc Thái nên VHAT của họ chịu ảnh hưởng 

của dân tộc Thái, đồng thời họ cũng có một số món ăn và ứng xử trong ăn uống tương 

đồng với các dân tộc trong cùng nhóm ngôn ngữ như Si La, Cống, Hà Nhì. Người Phù 

Lá thường ăn ngày ba bữa, bữa sáng và bữa tối là bữa chính, bữa trưa ăn trên nương, 

thích hợp với điều kiện canh tác của họ. Trong bữa ăn tối thường đầy đủ mọi người, có 

những món ăn bổ dưỡng để bù đắp cho sức lao động mất đi trong ngày, đôi khi có uống 

 
102 Nguồn: Bảo tàng tỉnh, Tìm hiểu sơ lược văn hoá dân tộc Phù Lá tỉnh Điện Biên, Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, 

02/01/2017. 
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rượu; các món ăn có rau, quả, cá, thịt gà, thịt lợn, v.v. chế biến theo hình thức lam, 

nướng, đồ, xào hoặc luộc, họ thích ăn những món có vị cay, chua, đắng. 

Các món từ lương thực: Cơm tẻ là lương thực chính trong bữa ăn, gạo nếp thì nấu 

hoặc đồ xôi dùng trong lễ cúng và làm bánh. Ngoài ra, người Phù Lá còn ăn ngô, khoai, 

sắn, khoai sọ, củ mài, củ từ, v.v.  

Các món rau, củ, quả: Người Phù Lá ăn hàng ngày các loại thực phẩm thu hái trên 

rừng như rau rừng, khoai sọ, hoa chuối, măng và các loại thực phẩm trồng trong vườn 

như lá sắn, đu đủ, cà đắng, bầu, bí, dưa chuột, rau thơm, v.v. Các loại rau, củ, quả thường 

dùng nấu canh, luộc, làm nộm, ăn sống, v.v. 

Món nộm rau: Từ nguyên liệu lá sắn non, hoa đu đủ, quả cà đắng, đem đun chín 

rồi trộn với nhau, thêm ớt, muối, mỳ chính, rau mùi tàu. 

Các món nướng: Hầu hết các món nướng của người Phù Lá giống như người Thái 

cận cư, có thịt lợn nướng, thịt trâu nướng, cá nướng vùi tro bếp, ngô nướng, v.v. Riêng 

món thịt dê nướng rất được người Phù Lá ưa thích. 

Món thịt dê nướng: Là món ăn độc đáo, thường được người Phù Lá chế biến trong 

những dịp về nhà mới, lễ cúng. Món thịt dê nướng là một món ăn rất hấp dẫn, ngon và 

hợp với khẩu vị của mọi người, là chỉ dấu của cỗ to. Chế biến: Thịt dê đem rửa sạch, 

thái thành từng miếng dài 2cm, rộng 0,5cm. Các gia vị gồm củ địa liền, gừng, riềng đập 

nát, hạt dổi, hạt mák khén; mẻ chua, đem trộn đều với nhau, sau đó đổ vào đảo đều với 

thịt dê, ướp trong 5-10 phút cho ngấm đều gia vị vào các miếng thịt. Kẹp từng miếng 

thịt dê vào kẹp tre hoặc vầu, đem nướng trên than củi đỏ hồng để miếng thịt chín dần. 

Khi miếng thịt hơi khô săn lại thì đảo lật mặt cho các kẹp thịt chín đều, đến lúc mùi thịt 

nướng bốc lên rất thơm là miếng thịt đã chín. Theo quan niệm của người Phù Lá, trong 

khi nướng mà đưa kẹp thịt lên ngửi sẽ bị biến thành ma, nếu là cô gái mà lúc đó nhìn 

thấy chàng trai nào thì sẽ không yêu và không lấy người đó. Nước chấm thịt dê chế biến 

cũng đặc biệt: Lấy óc dê gói vào lá chuối cho vào luộc cùng với thịt đến chín, rồi cho 

vào bát con, thêm một chút nước đun sôi để nguội, cho ớt tươi nghiền nát, 1/2 thìa muối 

trắng, 1/2 thìa bột mák khén, một chút mì chính, dùng thìa dầm đều thành nước chấm. 

Người Phù Lá còn chế biến thịt dê thành nhiều món ăn hợp với khẩu vị như món thịt dê 

luộc, thịt dê tái, lòng dê xào măng chua, xương dê nấu khoai sọ, v.v. 

Món thịt lợn gác bếp: Là món ăn truyền thống của người Phù Lá, cách chế biến 

giống người Thái.  

Các món ăn từ cá: Trong sinh hoạt thường ngày, đồng bào Phù Lá thích ăn các 

loại cá suối, trong đó có món cá ướp với bột gạo rang giã nhỏ, nêm ớt, muối, rau thơm. 

Các đồ uống  

Trước đây, người Phù Lá hàng ngày uống nước lã từ trên núi chảy về, ngày nay 

uống nước đun sôi. Nhiều người đã có thói quen uống chè tươi hoặc chè khô hàng ngày, 

hoặc uống nước đun với một số lá, rễ cây rừng có tác dụng đối với sức khỏe. 



300 

 

Người Phù Lá uống rượu ngô trong các bữa ăn. Trong tất cả các lễ cúng đều có 

rượu ngô là đồ dâng cúng. Người dân tự nấu rượu ngô để sử dụng. Ngày nay, họ còn 

uống rượu gạo do thương lái người Kinh mang tới bán. 

Ứng xử trong ăn uống 

Khi có khách đến nhà ăn cơm, các gia đình đều chú ý làm những món ăn ngon để 

tiếp đãi vì muốn cho khách vừa lòng và không nghĩ rằng mình nghèo khó. Trường hợp 

đột xuất có khách ăn cơm, dù thiếu thức ăn cũng không thể thiếu rượu ngô tự nấu. Các 

món ăn khi tiếp khách thường có thịt lợn gác bếp, thịt trâu gác bếp, cá, trứng, mèn mén, 

bánh dày, rượu sắn, rượu ngô. Phụ nữ Phù Lá vào bếp nấu nướng, còn đàn ông ngồi tiếp 

khách, sau khi nấu xong dọn ra cả nhà cùng ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ103. 

5.9. Ẩm thực tộc người Cống 

5.9.1. Vài nét về đặc điểm tộc người 

Dân tộc Cống là một trong 54 dân tộc sinh sống ở Việt Nam và là một dân tộc có 

dân số rất ít người104. Người Cống ở tự gọi mình là “Xắm Khống”. Tiếng nói của dân 

tộc Cống thuộc hệ ngôn ngữ Hán-Tạng, nhóm ngôn ngữ Tạng- Miến. Ở Việt Nam, dân 

tộc Cống cư trú ven biên giới Việt – Lào và Việt – Trung, tập trung ở tỉnh Lai Châu và 

tỉnh Điện Biên. Về nguồn gốc tộc người, trong cuốn “Nguồn gốc lịch sử tộc người vùng 

biên giới phía bắc Việt Nam”, các tác giả đã nhận định: “Tộc Cống ở Trung Quốc được 

xếp vào tộc người Hà Nhì mang tên là "Bạch Kông" có thể là một tộc người sớm từ bên 

kia biên giới thiên di vào Tây Bắc nước ta, tới vùng Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, sau đó 

một bộ phận đi ngược sông Đà, trở thành dân tộc Cống ở Mường Tè hiện nay, một bộ 

phận khác ở Mường Tè tiếp tục di cư sang Lào”.  

Dân tộc Cống ở tỉnh Điện Biên có rất ít người, theo kết quả TĐTDS và nhà ở ngày 

01/4/2019, dân tộc Cống có 1.145 người, chiếm 0,19% dân số toàn tỉnh, chiếm 0,23% 

dân số các DTTS trong tỉnh. Tại tỉnh Điện Biên, dân tộc Cống phân bố chủ yếu ở huyện 

Nậm Pồ (385 người), Mường Nhé (366 người) và Điện Biên (363 người), tập trung ở xã 

Pa Tần (383 người) huyện Nậm Pồ, xã Pa Thơm (349 người) huyện Điện Biên và xã 

Nậm Kè (322 người) huyện Mường Nhé. Hiện nay, dân tộc Cống tập trung đông nhất ở 

bản Lả Chà, xã Pa Tần (huyện Nậm Pồ) và bản Nậm Kè, xã Nậm Kè (huyện Mường 

Nhé), ngoài ra còn ở các bản Púng Bon, Si Văn và Huổi Moi, xã Pa Thơm (Điện Biên).  

Theo các cụ già trong bản Lả Chà kể lại, cộng đồng người Cống đặt chân đến vùng 

đất này từ rất sớm. Năm 1920, người Cống ở vùng Nậm Mức (huyện Mường Mày, tỉnh 

Phong Sa Lỳ, Lào) sang Việt Nam, điểm dừng chân đầu tiên là bản Nậm Hắng, sau đó 

đến bản A Khun (đều thuộc xã Mường Mô, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). Đến năm 

1946, người Cống di cư vào bản Huổi Món (xã Pa Tần, huyện Mường Nhé cũ). Năm 

 
103 Nguồn: TLN người dân tộc Phù Lá, Bản kép, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, năm 2020. 
104 DTTS rất ít người là những dân tộc có số dân dưới 10.000 người. Hiện nay cả nước có 16 DTTS rất ít người 

(Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cờ Lao, Ngái, Lự, Pà Thẻn, Chứt, La Ha, La 

Hủ), sinh sống rải rác tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

https://dantocmiennui.vn/54-dan-toc-viet-nam/nguoi-cong/120008.html
https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/lai-chau-vai-net-tong-quan/140228.html
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1952, từ Huổi Món người Cống tiếp tục di cư về Lả Chà rồi định cư, lập bản ổn định ở 

đây. Nay bản có 394 khẩu, 78 hộ (34 hộ nghèo) đều là người Cống, học vấn thấp, tỷ lệ 

tăng dân số thấp khoảng 1,1%/năm.  

Người Cống thường ở nhà sàn. Họ có cách tính lịch riêng, một năm có 12 tháng 

(ứng với 12 con vật), mỗi tháng 30 ngày. Đa số các dòng họ (sín) của người Cống mang 

tên Thái và có họ chính như: Họ Chang, họ Chảo, họ Khoàng, họ Lý, họ Séng, họ Lò, 

họ Quàng, v.v.; dấu vết tô tem giáo còn rõ nét với tục kiêng và thờ các loại chim muông, 

thú vật. Mỗi dòng họ có một người đứng đầu là trưởng họ (kim sưng khừ mưng) được 

cha truyền con nối, nhưng nay vai trò khá mờ nhạt. Gia đình người Cống là gia đình 

nhỏ, phụ quyền với việc đề cao vai trò làm chủ của người đàn ông, con cái sinh ra mang 

họ bố. Chủ nhà toàn quyền quyết định các vấn đề lớn trong gia đình như cúng lễ, làm 

nhà, v.v. tham gia các hoạt động của cộng đồng. 

Người Cống sinh sống dọc các con suối và ven sông Đà với địa hình chủ yếu là 

núi, đồi dốc nên khá thuận tiện cho làm nương, chăn thả gia súc. Trước đây, người Cống 

làm nương (lắng ti) là chủ yếu với phương thức canh tác phát, đốt, chọc lỗ tra hạt; ruộng 

(nà) xuất hiện khá muộn so với các tộc người khác với loại hình ruộng bậc thang chờ 

mưa. Đồng bào chủ yếu trồng một vụ các loại lúa truyền thống như nếp đỏ, nếp trắng, 

tẻ đỏ; ngô nếp (sa tu mù) trồng trên nương và xen canh với ruộng bậc thang. Ngoài cây 

trồng chính là lúa và ngô, người Cống còn trồng một số loại rau, đậu tương, sắn và khoai 

các loại. Do diện tích đất ruộng ít nên người Cống chăn nuôi gia súc để lấy thực phẩm 

và bán ra thị trường; chăn nuôi gia cầm chủ yếu cung cấp thực phẩm hằng ngày và trong 

các dịp lễ hội, đám ma, cưới xin, v.v. Hình thức chăn nuôi chính là thả rông, không có 

chuồng trại. Do môi trường cư trú gần rừng nên hoạt động “chiếm đoạt” tự nhiên của 

người Cống khá nổi bật, đồng bào thu hái các loại rau, củ ở trong rừng làm nguồn lương 

thực, thực phẩm bổ sung và làm nguồn dược liệu để chữa bệnh. Các sản vật có từ rừng 

rất đa dạng như: Các loại măng, củ mài, củ chuối, khoai môn, các loại nấm, mật ong, 

v.v. Bên cạnh đó, săn bắn muông thú và đánh bắt cá dọc sông Đà cũng là hoạt động kinh 

tế điển hình. Nghề thủ công của người Cống nặng tính tự cung tự cấp, trong đó nghề 

đan lát và làm mộc khá phát triển để phục vụ cuộc sống hằng ngày. Phụ nữ Cống không 

biết dệt, chỉ trồng bông đổi lấy vải.  

Nhà của đồng bào Cống ở Lả Chà, xã Pa Tần dựa vào thế đất mà định hướng nên 

đa phần có hướng quay ra suối Nậm Chả, xuôi theo những luồng gió thổi vào thung lũng 

nơi bản làng cư trú. Các hộ dân ở bản Lả Chà làm nhà sàn cao, rộng theo kiến trúc, lối 

trang trí giống nhà sàn truyền thống của người Thái. Tổ hợp công trình “nhà - vườn - 

khu chăn nuôi - kho chứa củi” tại mỗi gia đình người Cống ở đây có cấu trúc rất giống 

với cách bài trí, sắp đặt của người Thái đen. Vườn của họ trồng các loại gia vị, rau, củ 

là những mảnh đất màu mỡ bên bờ suối, cạnh nhà được dựng rào cẩn thận tránh sự xâm 

nhập của gia súc, vật nuôi. Hàng chục năm trước đây, do thói quen du canh, phương 

thức canh tác thủ công, không cần đến sức cày, kéo nên chăn nuôi gia súc chưa phát 

triển. Chăn nuôi lúc đó chỉ phục vụ cung cấp lễ vật (vật hiến sinh) cho những nghi thức 
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của bản và cung cấp thực phẩm cho các hoạt động cộng đồng (cưới xin, dựng nhà mới, 

v.v.). Ngày nay, với phương thức, kỹ thuật canh tác gieo trồng ruộng nước, diện tích 

khai khẩn nhiều, nên người Cống ở đây rất chú trọng chăn nuôi gia súc, phổ biến là trâu 

(pà na), bò (khà pò), v.v. để tạo sức cày kéo, vận chuyển. Cây lương thực chủ yếu trong 

đời sống hằng ngày của dân bản là cây lúa (hàng đù), ngô (poóng), khoai (màn chèn), 

sắn (màn tun), v.v. Hiện nay, bản Lả Chà còn giữ được một số nghề thủ công truyền 

thống mang tính bổ trợ trồng trọt, sản xuất và nhu cầu sinh hoạt như: Đan lát, đan móc 

sợi, nghề rèn (rèn dao, liềm, xiên cá, v.v.) và chế tác đồ mộc (cày, bừa). Tới bản Lả Chà, 

có thể thấy một số sản phẩm đặc trưng từ nghề đan lát của người Cống như: Gùi (mì 

dè), tấm trải phơi thóc (hạ chơ), chiếu may (khội a zợ), giỏ đựng cơm (o kê), tủ đựng 

quần áo (bờ), giỏ cá (lá sụ), v.v. Do sinh sống gần suối, việc đánh bắt cá là hoạt động 

thường xuyên không thể thiếu trong cuộc sống của cộng đồng dân tộc Cống nên nghề 

đan móc rất phát triển, thể hiện qua các sản phẩm như: Chài (vê chứ), lưới (ba), đó (a 

lố), vợt (ngần khù), v.v.105 Bên cạnh những đặc điểm riêng, người Cống có một số điểm 

tương đồng với các tộc người cùng nhóm ngôn ngữ như Hà Nhì, Phù Lá, Si La. Thực 

hiện Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 28/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao”, UBND 

tỉnh Điện Biên đã ban hành đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Cống tỉnh 

Điện Biên" giai đoạn 2011-2020. Nhờ đó, đời sống của đồng bào Cống đã được nâng 

lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 78,8% (năm 2012) xuống 56% (năm 2017).  

Hôn nhân: Người Cống thực hiện chế độ một vợ một chồng chặt chẽ, không có đa 

thê, ly dị trong xã hội truyền thống. Người cùng họ phải sau 7 đời mới được lấy nhau. 

Người Cống có tục làm lễ cưới 2 lần, lần sau cách lần trước một năm. Cô dâu phải làm 

lễ cắt họ cũ và nhập họ chồng. Tục ở rể được thực hiện nghiêm ngặt, trước kia khoảng 

8-12 năm. Sau khi chàng trai tới ở rể, người con gái búi tóc ngược đỉnh đầu, làm dấu 

hiệu của người đã có chồng. Khi hạn ở rể đã hết, nhà trai đón con dâu về nhà chồng. 

Tang ma: Khi nhà có người chết, phải mời thầy mo tới làm lễ cúng đưa hồn về với 

tổ tiên. Trong những ngày trước hôm chôn, phải cúng cơm cho người chết, buổi tối có 

các nghi thức nhảy múa truyền thống, không có tiếng khóc. Sau khi táng có làm nhà mồ 

đơn giản. Mười hai ngày sau khi chôn người chết, con cháu mới lập bàn thờ trong nhà. 

Con cái để tang cha mẹ bằng cách cạo trọc đầu (con trai), cắt tóc mai (con gái) và đội 

khăn tang cho tới khi cúng cơm mới, mới được bỏ. Thầy cúng được mời đến làm lễ cho 

người chết và hành lễ từng buổi, lúc cúng, con rể và con gái nhảy múa xung quanh106. 

5.9.2. Ẩm thực trong các nghi lễ 

Người Cống còn bảo lưu, trao truyền được những lễ hội đặc sắc, độc đáo như: Tết 

hoa mào gà, lễ cúng bản, lễ cúng tổ tiên, lễ lên nhà mới, lễ mừng cơm mới, lễ cúng hồn 

 
105 Nguồn: Xuân Tiến – Xuân Tư, Khám phá tiểu vùng văn hóa của cộng đồng dân tộc Cống bên dòng Nậm Chả, 

Báo ảnh Dân tộc và miền núi, 29/11/2020. 
106 Nguồn: VOV4, Dân tộc Cống, ngày 28/10/2022. 

https://dantocmiennui.vn/nation/dan-toc-cong/13.html
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lúa, lễ cúng nương, lễ tạ ơn Ngọc Hoàng, lễ cưới, lễ cúng giải hạn (khư cài), lễ cúng gọi 

hồn (xú lá khú), lễ lên lão (mừng thọ), v.v.   

Tết hoa mào gà (mền loóng phạt ái): Là nghi lễ lớn, độc đáo bởi chỉ còn tồn tại 

duy nhất ở bản Lả Chà, xã Pa Tần (huyện Mường Nhé), các nơi khác do nhiều yếu tố đã 

mai một. Đây là Tết cổ truyền dân tộc phản ánh sinh động đời sống và bản sắc của cộng 

đồng người Cống ở bản Lả Chà. Tết hoa mào gà còn gọi là Tết Hoa, “Mền loóng” nghĩa 

là hoa mào gà, được coi là “hoa thiêng”; “Phạt ái” là tết cổ truyền. Tết hoa mào gà còn 

mang tính khởi nguyên cho mọi công việc ở bản, bởi nếu chưa tổ chức Tết thì chưa ai 

được phép đi phát nương, làm những công việc trọng đại của gia đình, dòng tộc; các vật 

dụng sản xuất nông nghiệp như cày (thai), bừa (ban), liềm (kiếu), v.v. đều chưa được sử 

dụng. Năm 2019, Tết hoa mào gà của cộng đồng dân tộc Cống ở bản Lả Chà, xã Pa Tần 

(huyện Mường Nhé) được công nhận là DSVHPVTQG. Hàng năm, vào dịp tháng 9, 

tháng 10 âm lịch (người Cống ở giáp biên giới Việt - Lào, nên theo lịch của người Lào, 

một năm chỉ có 10 tháng) khi mùa màng đã thu hoạch xong, người Cống ở bản Lả Chà, 

xã Pa Tần lại háo hức, tất bật chuẩn bị cho Tết Hoa. Theo phong tục, trước khi diễn ra 

Tết hoa mào gà khoảng một tháng, cộng đồng dân tộc Cống lựa chọn những cặp sản vật 

ngon nhất, quý nhất do mình tạo ra và đánh bắt được như: Bí xanh, bí đỏ, khoai sọ, củ 

đậu, gà, sóc, cá suối, rượu, bánh chưng, v.v. để dâng lên thần linh, tổ tiên, thổ công, thổ 

địa và mẹ lúa. Sáng sớm ngày tết, đại diện mỗi gia đình (lễ chủ) lên nương hái hoa, trong 

đó có hoa mào gà về trang trí nhà mình và trên một cây tre còn nguyên cành dựng giữa 

nhà thầy cúng. Theo quan niệm của người Cống, hoa mào gà là biểu tượng của sự may 

mắn, tốt đẹp, là cây cầu nối hai thế giới âm - dương, là con đường mà linh hồn tổ tiên đi 

từ thế giới thiêng về nơi thờ cúng. Các gia đình mang đến nhà thầy cúng lễ vật gồm: 

Hoa mào gà, sóc, chuột, cá suối, gà (vật hiến sinh), bánh tẻ, củ quả, rượu (tý khá) để 

thầy cúng làm lý. Lễ vật của tất cả bà con được xếp lại thành một mâm thịnh soạn (xếp 

theo cặp) đặt ở góc nhà thầy cúng, phía trên cắm những bông hoa mào gà đỏ rực, thắp 

nến sáp ong. Buổi chiều, thầy cúng đến cúng cho từng nhà, chủ nhà chuẩn bị một mâm 

cúng đặt tại chân cột thứ 2 gần cửa chính với các đồ lễ: 2 con cá khô nấu canh với lá sả 

(pùm phi), khoai sọ (pùm xì) đồ chín, 1 ống rượu cần và 2 cần hút, bên cạnh bàn cúng 

còn đặt những dụng cụ, nông cụ như lưỡi dao, lưỡi liềm, v.v. để tôn thờ, ghi công 

chúng107. Qúa trình di cư hòa nhập cộng đồng không tránh khỏi sự giao thoa văn hóa, 

do đó Tết hoa của người Cống ở mỗi địa bàn cư trú đã có phần nhạt phai, họ đã chuyển 

sang ăn tết nguyên đán như một số dân tộc khác. 

Tết cơm mới: Là lễ lớn trong năm của người Cống, thường tiến hành trong hai 

ngày vào tháng 8 âm lịch. Xưa, nơi cúng ở gốc cây bên rừng cạnh bản, nay thường cúng 

tại nhà trưởng họ. Trong ngày cúng, trưởng họ buộc ta leo trên cửa ra vào để ngăn người 

 
107 Nguồn: Hải An, Lên Tây Bắc, cùng cộng đồng dân tộc Cống rộn ràng đón Tết hoa mào gà, TTXVN, 

28/11/2019; Xuân Tư, Đồng bào dân tộc Cống ở xã Pa Thơm đón Tết hoa mào gà, TTXVN, 04/12/2019; Xuân 

Tiến - Vũ Lợi, Vui Tết hoa mào gà cùng đồng bào Cống, TTXVN, 21/11/2020;  H. Minh - T. Hồng , Đồng bào 

Cống ở Điện Biên: “Luồng gió” mới (Bài 1), Báo Dân tộc và phát triển,, 14/10/2020; Xuân Tiến – Xuân Tư, Khám 

phá tiểu vùng văn hóa của cộng đồng dân tộc Cống bên dòng Nậm Chả, Báo ảnh Dân tộc và miền núi, 29/11/2020. 

https://baodantoc.vn/dong-bao-cong-o-dien-bien-luong-gio-moi-bai-1-1602606790846.htm
https://baodantoc.vn/dong-bao-cong-o-dien-bien-luong-gio-moi-bai-1-1602606790846.htm
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lạ vào. Lễ vật cúng có: Thịt sóc, chuột, cá, quả dưa, bí, khoai sọ, mía, v.v. mỗi thứ một 

cặp, vì “ma tổ tiên chỉ nhận đồ lễ có số chẵn mà không nhận lẻ”. Cơm cốm chia phần 

cho cả công cụ lao động, cũng là món quà biếu đầy ý nghĩa cho bố mẹ, họ hàng. Theo 

lí của người Cống, trong ngày đầu cúng mời tổ tiên, thần linh về nhận lễ lúa mới; ngày 

thứ hai, bà chủ dòng họ vung gạo vào những người đang múa với ý niệm cầu may mắn. 

Món ăn, đồ uống ngày tết cũng tùy điều kiện gia đình, không hoặc ít kiêng kị.  

Tết ngô: Tết ngô cổ truyền của người Cống thường tổ chức vào tháng 6 âm lịch. 

Trong mâm lễ dâng cúng trên ban thờ không thể thiếu những món được chế biến từ ngô 

như bánh ngô, cơm ngô, ngô luộc, thịt lợn (gồm thủ, đuôi và chân để thể hiện mong ước 

"đầu xuôi đuôi lọt"), nội tạng lợn (luộc khoanh tròn, đặt vào lá dong cạnh thủ lợn để thể 

hiện lòng thành của con cháu với tổ tiên), thịt gà, nấm rừng, ngọn rau bí, cơm lam, cá 

suối nướng, v.v. Đặc biệt không thể thiếu 12 con cua đá nhồi bột ngô tượng trưng cho 

12 tháng trong năm, vì người Cống quan niệm cua là con vật bảo vệ mùa màng, khi hạt 

ngô được trồng xuống đất, mọc mầm, chuột và chim muông đến phá hoại, cua sẽ dùng 

càng đuổi những con vật đó đi.  

Lễ cúng bản (phi mày): Thường làm vào tháng 4 dương lịch. Các món ăn trên 

mâm cúng gồm: Thịt lợn, thịt gà (luộc, xào), rượu; không cúng món thịt chó. 

Lễ mừng lúa mới (hằng xị phạt): Thường làm vào tháng 9 dương lịch, lúc sắp gặt 

hái. Các món ăn trên mâm cúng được chế biến từ thịt lợn, thịt gà, cá, rượu, v.v; không 

kiêng kị món gì. 

Cúng tổ tiên: Lễ vật cúng tổ tiên chỉ có bát gạo, ống nước và con gà. Người cúng 

ôm gà ngồi trước bàn thờ, khấn xong giết gà ngay tại chỗ, bôi máu vào lá dong, gói lại 

cài lên vách nơi thờ cúng cùng vài ba chiếc lông gà. 

Cúng dòng họ: Người Cống ở bản Lả Chà có các dòng họ Chảo, Lùng, Mào, Lò, 

v.v., mỗi dòng họ có nghi thức làm lý và lễ vật dâng cúng khác nhau trên bàn thờ. Ví 

dụ, đồ lễ của họ Lùng: Một con gà còn sống (sau đó mổ, luộc chín), bông lúa (rang lên, 

giã với lá gừng già), một ống rượu cần; đồ lễ của họ Mào: Một con gà còn sống (sau đó 

mổ, luộc chín), quả dưa (thái mỏng), ớt, hành, tỏi, 2-3 con cá khô (nấu chín múc ra bát), 

ống rượu cần, sừng trâu, v.v.  

Cúng chữa bệnh: Tùy theo bệnh mà làm lý và có đồ cúng khác nhau. Thường phải 

cúng 2 lần, lễ vật đều là chó, gà, lợn (còn sống), rượu. Các món ăn bày trên mâm đan 

bằng tre, lót lá chuối. Món chấm là chủ mâm, đặt ở giữa mâm, xung quanh xếp các món 

ăn khác. Người bệnh phải kiêng ăn thịt chó trong một năm. 

Cúng đầy tháng cho trẻ con: Đồ lễ gồm: Một con lợn, một con gà (gà còn sống, 

sau đó mổ, luộc lên cúng), rượu; người cúng có địa vị cao nhất nhà (là ông hoặc bố). 

Lễ cưới: Lễ vật trong lễ xin ở rể là gói muối, gói chè, cuộn dây gai đan chài, hay 

một ống rượu cần. Lễ vật cưới nhà trai mang sang nhà gái gồm: 3 ống rượu cần, 1 con 

lợn, 1 con gà và đồng bạc (tùy yêu cầu của nhà gái). Nhà gái mổ con lợn do nhà trai 

mang đến để làm cỗ đãi nhà trai. Lễ cắt họ cũ và nhập họ nhà chồng của cô dâu làm đơn 



305 

 

giản trong gia đình, đồ lễ có: Một con gà sống và rượu cần. Cỗ cưới có: Xôi, rượu, thịt 

lợn xào, thịt lợn luộc, v.v. và phải có món tiết canh, xưa có cả món cá nấu chua.  

Lễ tang: Cỗ tang tiếp khách đến dự tang lễ do anh em, họ hàng của tang chủ chế 

biến, thường có thịt trâu hoặc thịt bò, thịt lợn, thịt gà, rau, v.v. nhưng tùy điều kiện kinh 

tế mà gia đình mổ trâu hoặc mổ bò. Trong thời gian chưa mang thi hài đi chôn cất, hàng 

ngày gia đình cúng cơm và thức ăn cho người chết (nhà ăn gì cúng nấy).  

5.9.3. Các món ăn, đồ uống 

Các món ăn của người Cống nghèo nàn, đơn giản hơn so với các dân tộc khác, 

liên quan tới điều kiện sống khó khăn, tự cung tự cấp của họ. Tuy vậy, họ có một số 

món ăn giống với người Thái. 

Các món ăn từ lương thực 

Người Cống trước đây ăn cơm tẻ là chính, nay nhiều nhà ăn xôi, cơm nếp.  

Bánh chưng: Người Cống gói bánh chưng vào dịp tết cổ truyền, dùng để cúng và 

ăn trong ngày lế, tết, đám cưới. Cách gói bánh chưng giống người Thái. 

Món cơm ngô: Là món ăn truyền thống được làm bằng ngô non sau khi thu hoạch, 

dùng để ăn và dâng cúng thần linh, tổ tiên. Chế biến: Ngô non đem nạo nhỏ, trộn với 

gạo nếp, gói vào trong lá dong thành những gói to rồi đồ lên, khi cơm chín có mùi thơm 

của ngô nếp non quyện với hương thơm gạo nếp tỏa ra một mùi hương quyến rũ.  

Món bánh ngô: Là món ăn truyền thống được làm từ ngô nếp non tẽ hạt, đem xay 

mịn, rồi trộn đều với mật ong. Sau đó, dùng lá dong gói lại, đem đồ chín, rồi chọn 4 

chiếc tròn đẹp nhất thể hiện 4 mùa trong năm để làm đồ dâng cúng tổ tiên.  

Các món thịt 

Các món thịt lợn: Người Cống thường ăn thịt lợn luộc, thịt lợn xào trong các bữa 

cơm thường ngày và trong các ngày lễ, tết.  

Món thịt gà: Người Cống thường ăn thịt gà luộc. Món thịt gà luộc còn được sử 

dụng thường xuyên trong các dịp lễ, tết. 

Món canh xương măng: Là món ăn thường được chế biến khi mổ lợn trong các 

dịp lễ, tết. Xương sườn lợn chặt thành miếng vừa ăn, ướp với muối, mỳ chính, đem xào 

cho săn thịt, rồi cho măng chua vào nấu kỹ. 

Món canh xương nấu khoai sọ: Chế biến tương tự món canh xương măng, nhưng 

thay măng bằng khoai sọ. 

Các món cá 

Món canh cá nấu chua: Trong các bữa ăn thường ngày, người Cống thường nấu 

canh cá chua. Cá suối, loại to hoặc nhỏ đều được, to thì cắt thành khúc, nhỏ thì để nguyên 

con, đem mổ, rửa sạch, ướp muối, nghệ, ớt rồi đem nấu với măng chua.  
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Món gỏi cá (sả thọ): Nguyên liệu là cá suối tươi, con to, các gia vị có muối, mák 

khén, tỏi, lá vón vén (lá có vị chua). Chế biến: Mổ cá, lột da, bỏ xương, thái nhỏ, trộn 

kỹ các loại gia vị, rau thơm, rau có vị chua. Món ăn này chỉ dùng trong ngày. 

Cá bọc lá chuối nướng (lòng té ping thạp): Nguyên liệu là cá suối tươi, con to, 

các gia vị (mák khén, muối, củ kiệu). Chế biến: cá tươi, mổ bỏ ruột, phanh, chặt làm 3-

4 khúc nếu cá to, ướp gia vị, gói bằng 2-3 lớp lá chuối tươi, rồi nướng trên than hồng; 

lưu ý khi nướng phải lật đi lật lại cho đến khi chín.   

Món cá sấy (pa pọ): Nguyên liệu là cá suối tươi; gia vị có muối, hành, tỏi, mák 

khén, ớt, hạt dổi. Chế biến: Mổ cá, tẩm ướp kỹ gia vị, rồi sấy trên gác bếp cho khô. Có 

thể sử dụng ăn ngay hoặc đem rán. 

Món cá ống chua: Cá suối tươi, đem mổ, rửa sạch, băm nhỏ, ướp muối, ớt, tỏi, bỏ 

vào ống tre tươi, đậy kín bằng lá chuối tươi, sau 7 ngày thì ăn được.  

Món cua nhồi bột ngô: Là món để dâng lên thần linh trên trời và tổ tiên cầu mong 

đấng thần linh phù hộ, độ trì cho con cháu năm tới có mùa màng bội thu, sức khỏe dồi 

dào, bản làng yên vui. Sau khi bắt cua dưới suối lên, bà con làm sạch, tách đôi, moi hết 

thịt cua và nhồi bột ngô vào mình cua rồi lắp lại thành hình con cua, đem đồ chín, bày 

lên bàn thờ cùng các lễ vật khác (Theo lệ tục, lễ vật cúng phải được làm chín).  

Các món rau, củ, quả 

Các món rau luộc: Trong các bữa cơm thường ngày của người Cống đều có các 

món rau luộc như rau cải, rau bầu, rau bí, dưa, rau rừng, rau sắn, măng, v.v. 

Món măng khô: Vào mùa măng, người Cống vào rừng lấy măng về, thái lát hoặc 

tước nhỏ, luộc 15 phút cho hết chất đắng rồi đem phơi khô để ăn dần.   

Món măng chua: Người Cống chế biến măng chua để tiếp chế các món ăn khác. 

Cây măng sau khi đào về, bỏ phần cứng và già, đem luộc thật kĩ trong 15 phút, sau đó 

vớt ra và rửa lại bằng nước sạch. Cho măng vào hũ, đổ nước ngập mặt măng, đậy thật 

chặt nắp. Sau khoảng 2 tuần, nước ngâm măng chuyển sang màu đục như nước vo gạo 

là măng đã lên men chua và có thể ăn được. 

Món chấm: Cá nướng gỡ thịt, giã nhỏ cùng các gia vị (mák khén, muối, ớt, v.v.).                     

Gia vị: Người Cống dùng mắc khén, hạt dổi, tỏi phơi khô xay giã nhỏ, rắc vào 

nhiều món ăn cho thơm, ngon và để kích thích ăn uống. Họ cũng biết dùng mắc khén để 

tẩm, ướp khi chế biến các món nướng, sấy hay làm món chấm (có muối, mì, tỏi, ớt, v.v.).  

Các đồ uống  

Nước uống: Xưa kia, người Cống hàng ngày thường uống trực tiếp nước khe, nay 

chủ yếu uống nước đun sôi để nguội. 

Chè rừng (co lam): Người Cống lấy thân cây chè rừng hơ qua lửa, cạo vỏ ngoài, 

rồi băm từng khúc nhỏ, phơi khô, nấu lên, nước uống có vị ngon thơm. 
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Rượu: Người Cống sử dụng rượu cần và rượu chưng cất. Để làm rượu chưng cất, 

họ sử dụng nguyên liệu là gạo hoặc ngô hạt tự trồng đem nấu chín, rắc men, ủ 7 ngày 

cho lên men rồi đổ nước ngâm tiếp đến khi có mùi thơm của rượu bốc ra thì đem chưng 

cất bằng dụng cụ có ruột gà.  

5.10. Ẩm thực tộc người Si La 

5.10.1. Vài nét về đặc điểm tộc người 

Dân tộc Si La là một trong 54 dân tộc ở Việt Nam, thuộc nhóm DTTS rất ít 

người108 và là một trong 5 DTTS trong nước có số dân dưới 1.000 người. Dân tộc Si La 

cư trú chủ yếu ở Lai Châu và Điện Biên. Theo kết quả TĐTDS và nhà ở ngày 01/4/2019, 

dân số dân tộc Si La ở tỉnh Điện Biên có 243 người, chiếm 0,04% dân số toàn tỉnh, 

chiếm 0,05% dân số các DTTS trong tỉnh và chiếm 26,7% dân số dân tộc Si La của cả 

nước. Dân tộc Si La phân bố chủ yếu ở huyện Mường Nhé (224 người), tập trung ở bản 

Nậm Sin, xã Chung Chải (200 người). Tiếng nói dân tộc Si La thuộc hệ ngôn ngữ Hán 

- Tạng, nhóm ngôn ngữ Tạng – Miến, có quan hệ gần gũi với tiếng Hà Nhì. 

Theo ký ức của người Si La, cách đây hàng trăm năm, trước khi di cư sang Việt 

Nam, tổ tiên của họ đã cư trú ở Lasha - thủ phủ Tây Tạng (Trung Quốc), sau đó di cư 

sang Mù Đi (Lào) rồi mới sang Việt Nam. Hơn 200 năm trước đây, do điều kiện thiên 

nhiên và chiến tranh giữa các dân tộc ở khu vực biên giới Trung Quốc, để bảo tồn dân 

tộc, người Si La đã di cư xuống phía Nam, trong đó có Việt Nam. Người Si La cư trú 

tại hai bản Seo Hai và Sì Thao Chải thuộc xã Can Hồ, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) 

là một bộ phận đã di cư từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sang Lào, nhưng do điều kiện 

sống gặp nhiều khó khăn nên đã di cư về sinh sống bên bờ sông Đà ở xã Can Hồ từ đầu 

thế kỷ XX đến nay. Năm 1973, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, 

điều động dân cư, tỉnh Lai Châu đã điều động một số hộ người Si La tại hai bản Seo Hai 

và Sì Thao Chải sang xã Chung Chải (trước đây xã Chung Chải thuộc huyện Mường 

Tè) và thành lập bản Nậm Sin (bản nằm bên bờ suối Nậm Sin). Như vậy, người Si La 

của bản Nậm Sin, xã Chung Chải (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) có cùng nguồn 

gốc với người Si La thuộc xã Can Hồ, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu). Người Si La 

cư trú ở miền núi, đầu nguồn Sông Đà thuộc huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu). Năm 

1981, bản Nậm Sin chính thức có quyết định thành lập với dân số 223 khẩu, 50 hộ, trong 

đó có 6 dòng họ: Hù, Pờ, Lỳ, Lí, Giàng, Vàng, trong đó họ Hù và họ Pờ chiếm số đông. 

Tên của nam giới thường đệm là Chà, nữ giới thường đệm là Cố, v.v. Mỗi dòng họ đều 

có truyền thuyết về dòng họ mình, ví dụ họ Hù có truyền thuyết là con hổ cứu người, họ 

Pờ có truyền thuyết là thanh kiếm bảo vệ làng bản. Mối quan hệ trong dòng họ là quan 

hệ huyết thống. Trưởng họ là người đứng đầu, có quyền quyết định mọi công việc của 

dòng họ và của mỗi gia đình thành viên. Trong gia đình có mắc mớ hoặc xích mích với 

 
108 DTTS rất ít người là những dân tộc có số dân dưới 10.000 người. Hiện nay cả nước có 16 DTTS rất ít người 

(Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cờ Lao, Ngái, Lự, Pà Thẻn, Chứt, La Ha, La 

Hủ), sinh sống rải rác tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_H%C3%A0_Nh%C3%AC
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người bên ngoài thì trưởng họ là người đến can thiệp và xử lý. Lễ vật bao gồm: Tim, 

gan, thận lợn và một vò rượu cần với một ít sáp ong để thắp lên bàn thờ tổ tiên. 

Dân tộc Si La đến cư trú ở Tây Bắc tương đối muộn, đến lập bản ở Can Hồ, họ 

hoàn toàn phụ thuộc vào người Thái về đất đai, rừng, sông, suối, sản vật tự nhiên, phải 

nộp tô thuế và thực hiện những công việc lao dịch khác, đồng thời phải tuân theo luật 

tục Thái. Tập quán người Si La thường chọn đất bám dọc theo các dòng sông để dựng 

bản, có lợi thế vừa gần rừng, vừa gần sông, do đó vừa có thể khai thác tài nguyên rừng, 

vừa có thể đánh bắt thuỷ sản ở sông, lại thuận tiện về giao thông đi lại. Cách chọn đất 

dựng bản có nét tương đồng với người Cống là dân tộc cũng có gốc từ Lào.  

Trong bản của người Si La, nhà ở được bố trí theo kiểu mật tập. Người Si La ở 

nhà đất, nguyên vật liệu làm nhà là gỗ, tre nứa, lá sẵn có ở trong rừng. Đồng bào thường 

làm nhà hai gian với hai chái nhỏ, có hiên ở phía trước và chỉ mở một cửa ra vào ở một 

trong hai gian chính. Bố trí trong nhà được quy định chặt chẽ, nơi đặt bàn thờ để cúng 

bố mẹ thường ở góc trái trong cùng. Bàn thờ đơn giản chi là một tấm phên nan tre treo 

lên vách sau, trên có một chén rượu nhỏ và một quả bầu khô. Gian thờ được ngăn thành 

buồng riêng. Chủ nhà ngủ ngay gian buồng sát gian thờ. Bàn thờ của dòng họ được đặt 

ở cột chính của nhà trường họ. Nhà ở có hai bếp, bếp chính đặt ở giữa nhà, đồng bào kê 

ba hòn đá làm ba ông đồ rau, trong đó ông đồ rau quan trọng nhất (xì xhi kho lọ: đá thờ) 

quay lưng về phía bàn thờ tổ tiên. Người Si La quan niệm tổ tiên ở đó để trông coi bếp 

lửa của gia đình. Kiểu nhà duy nhất của người Si La ở bản Nậm Sin vẫn là nhà nền đất 

(nhà trệt), gọi là già sớ. Mỗi gia đình bao giờ cũng có một mảnh vườn nhỏ trồng các loại 

cây ăn quả như cam (lu si), chanh (lu sơ), bưởi (nía vầu), vải (à vê à sì), xoài (sừ cộ) 

hoặc rau cải và các loại cây gia vị như mùi (cù diu é bó), tía tô (bị ki à ne), ớt (mà bị), 

v.v. Ngoài ngôi nhà chính để ở, một vài gia đình còn có một ngôi nhà phụ đặt bếp nấu 

nướng. Nhà của người Si La đa phần được làm bốn mái, hai gian, hai chái, cá biệt mới 

có một ngôi nhà một gian, hai chái. Các gian chính bao giờ cũng được làm rộng hơn hai 

gian chái. Trừ những ngôi nhà của các trưởng họ được làm hai cửa, một cửa chính ở 

phía trước, một cửa phụ ở hồi nhà bên trái, còn tất cả các ngôi nhà khác đều có một cửa 

ra vào (lớ cơ). Ngày nay, một vài gia đình đã chuyển sang làm nhà chát toóc xi, lợp 

phibrô xi măng, kết cấu vững chắc hơn, nhưng kiểu dáng vẫn giữ theo cách truyền thống. 

Bản Nậm Sin của người Si La mang đầy đủ những tính chất là một bản nông 

nghiệp nương rẫy, có nền kinh tế tự cung tự cấp, dựa vào thiên nhiên là chính, con người 

ở đây hoà đồng và quyện chặt với thiên nhiên. Người Si La có quan hệ mật thiết với các 

dân tộc khác như người Thái, người Hà Nhì, xuất phát từ quan hệ kinh tế như việc trao 

đổi vải vóc, việc học hỏi kinh nghiệm lao động sản xuất. Thông qua các mối quan hệ đó 

đồng bào các dân tộc thêm hiểu biết lẫn nhau và tất yếu có sự hoà đồng lẫn nhau giữa 

các nền văn hoá. Dân tộc Si La sống hơn 100 năm ở Mường Tè (Lai Châu) là địa phận 

thuộc vùng văn hoá Thái, do đó đã chịu những ảnh hưởng nhất định của văn hoá người 

Thái và các nhóm lân cận như Cống, Hà Nhì, La Hủ. Ngược lại, văn hoá Si La cũng tác 

động vào các nền văn hoá dân tộc khác, tạo nên một vùng văn hoá mang tính khu vực. 
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Sự tiếp thu, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các yếu tố văn hoá trong khu vực được biểu hiện 

rõ nhất trong lao động sản xuất (làm nương, làm ruộng, chăn nuôi, săn bắn, bắt cá, đóng 

thuyền độc mộc, đan ghế mây, v.v.); trao đổi, mua bán các đồ dùng sinh hoạt như váy, 

áo, giầy dép, mũ, nón, đồ dùng trong nhà, v.v.; nếp sống sinh hoạt trong gia đình và xã 

hội như cách ứng xử, quan hệ bạn bè, hàng xóm. 

Quan hệ gia đình của người Si La dựa trên cơ sở phụ quyền, thể hiện rõ trong tục 

hỏi vợ, cưới vợ, lại mặt và tục vợ phải đổi họ sang họ của chồng, hoặc người chồng là 

chủ nhà, có quyền quyết định mọi việc, con trai có quyền thừa kế, trong quan hệ dòng 

tộc thì trưởng họ có quyền khuyên răn, xử lý các thành viên khác.  

Sống trong môi trường rừng núi, đồng bào Si La chú trọng khai thác các nguồn 

lợi từ tự nhiên để phục vụ cho cuộc sống. Hái lượm lâm thổ sản là việc làm hàng ngày 

của mọi thành viên trong gia đình. Sản phẩm thu hái trong rừng gồm nhiều chủng loại, 

lương thực có củ mài, cây báng, thực phẩm nhiều nhất là măng, các loại rau rừng như 

rau ngót rừng, dương xỉ, lá chua, lá lốt, v.v. đáp ứng nhu cầu hỗ trợ lương thực và nhu 

cầu thực phẩm, ngoài ra còn thu hái mộc nhĩ, nấm hương, mật ong là những sản vật quý 

không chỉ sử dụng cho bữa ăn hàng ngày, mà còn để bán ở các chợ. Đồng bào không 

làm vườn, cho nên rau rừng được thu hái liên tục để ăn hàng ngày. Người Si La thường 

xuyên săn bắt để lấy thịt động vật cải thiện bữa ăn và cũng là bảo vệ mùa màng. Công 

cụ sử dụng là khẩu súng kíp, nỏ, bẫy các loại, săn rình cá nhân, săn đuổi tập thể. Gần 

đến mùa thu hoạch các gia đình thường đặt bẫy trên đường mòn con thú vào nương. 

Người Si La còn biết đãi vàng sa khoáng ven sông Đà bằng chiếc máng gỗ tự tạo. 

Nghề thủ công phổ biến của đồng bào Si La là đan lát mây tre và đan móc sợi. 

Đan lát là công việc của người nam giới, con trai từ bé đã được bố dạy cho đan lát, nên 

đến tuổi trưởng thành hầu như đều biết đan mây tre. Nguyên vật liệu dùng để đan lát 

chủ yếu là mây, tre, giang, nứa, dây gai rừng hoặc sắn dây rừng, tạo ra các loại gùi, đồ 

dùng sinh hoạt, công cụ lao động, chài, lưới đánh bắt cá. Trong một số bản, người Si La 

có lò rèn, nhưng chủ yếu chỉ sửa chữa dao, cuốc, liềm trong bản khi có nhu cầu. 

Nguồn lương thực chính của dân tộc Si La là lúa nương, ngoài ra còn có ngô, cây 

cao lương. Lúa và ngô đều có hai giống cơ bản là lúa nếp, lúa tẻ và ngô nếp, ngô tẻ. 

Trong bộ giống cây lương thực của người Si La, cũng như các dân tộc khác ở Điện Biên, 

giống lúa nếp thường phong phú hơn lúa tẻ, nhưng giống lúa nếp ở đây không hoàn toàn 

giống với lúa nếp ở đồng bằng, bởi tính dẻo của xôi nếp và khi ăn không bị nóng cổ, có 

thể là do trồng trên nương cạn nên khác với nếp cấy ở ruộng nước. Sinh sống ở vùng 

rừng núi, đất dốc, nên đồng bào Si La gieo trồng lúa nương theo cách chọc lỗ tra hạt, 

hoặc vãi hạt giống ra nương, trong đó chọc lỗ tra hạt trên nương dốc là chính. Cây cao 

lương được trồng với số lượng ít, hạt của nó khi ăn thì rang lên, hoặc làm rượu. Sắn là 

loại cây mới được đưa vào trồng từ nửa sau thế kỷ XX và phát triển khá nhanh, củ sắn 

dùng cho người ăn, nấu rượu, làm thức ăn cho gia cầm, cho lợn, hoặc thái lát phơi khô 

để ăn dần. Ngoài cây lương thực, người Si La còn trồng cây bông, cây chuối, cây rau 

xanh như đậu đỏ, bầu, bí. Người Si La và nhiều dân tộc khác đều thành thạo kỹ thuật 
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trồng xen canh, gối vụ, ngoại trừ nương lúa, dưới gốc cây ngô thường trồng các loại cây 

như bí đỏ, bí xanh, hành, tỏi, rau cải, vừng, gừng, đậu đen, khoai lang, khoai sọ, v.v. 

Trước đây người Si La còn trồng cây thuốc phiện trên nương vào mùa đông. Đồng bào 

không làm vườn trồng rau. Công cụ lao động thô sơ, thường chỉ có chiếc gậy chọc lỗ, 

cuốc, con dao cũ bẻ quặt lại để cào đất. 

Dân tộc Si La chăn nuôi gia súc, gia cầm như dê, trâu, bò, gà, v.v. từ lâu đời, 

nhưng chăn nuôi phát triển rất chậm, vì truyền thống người Si La không dùng trâu, bò 

để kéo cày; trâu là nguồn thực phẩm cho các nghi lễ lớn trong cộng đồng như cưới xin, 

ma chay, làm nhà mới hoặc đem bán, sau này khi định canh định cư và làm ruộng nước, 

con trâu mới được sử dụng để kéo cày. Người Si La chăn nuôi thả rông trâu, bò trong 

khu rừng của bản, chỉ đến vụ sản xuất thì lùa đàn trâu bò về bản, ngày đi làm, đêm buộc 

vào các gốc cây quanh nhà. Lợn, gà, vịt được nuôi phổ biến hơn, gia đình nào cũng có 

vài ba con lợn, một đàn gà, vịt chủ yếu nuôi thả ban ngày, ban đêm nhốt chuồng. Lợn, 

gà, vịt chủ yếu dùng làm vật hiến sinh trong các nghi lễ thờ cúng, làm thực phẩm trong 

lễ, tết và tiếp khách, ngoài ra còn để bán. 

Địa bàn cư trú của người Si La bản Nậm Sin nằm ở khu vực khó khăn nhất của 

tỉnh Điện Biên, cách xa trung tâm xã trên 15km, cách trung tâm huyện Mường Nhé 

40km, cách TP. Điện Biên Phủ 250km. Trước năm 2007 không có đường giao thông 

vào bản, người dân đi lại chủ yếu bằng đường mòn dân sinh và đi bộ, không có bất kỳ 

loại phương tiện giao thông nào. Do vậy, người Si La ở bản Nậm Sin (xã Chung Chải) 

sống gần như tách biệt với bên ngoài, kinh tế tự cấp tự túc, phương thức canh tác lạc 

hậu (chọc lỗ, tra hạt), phụ thuộc vào tự nhiên, chưa biết sản xuất hàng hoá, chăn nuôi 

chậm phát triển, nên đời sống của họ gặp rất nhiều khó khăn, số hộ nghèo chiếm tới 70-

80%. Khi người Si La mới định canh định cư, thì ruộng nước ban đầu chỉ làm một vụ 

và năng suất chưa cao, nhưng đến nay, các kỹ thuật cày, bừa, cuốc, làm ải qua đông 

được tiếp thu và được đồng bào tự nguyện làm theo, lúa đã được gieo trồng hai vụ. 

Ngoài cây lương thực (lúa, sắn, ngô, v.v.) họ còn trồng xen trên nương các loại rau, bí 

đỏ (ma hờ), bí xanh (thờ khờ), vừng (nè hơ), gừng (chò sự), đậu đen (lo gờ), đậu đũa 

(no khư), khoai lang (màm phờ lơ), khoai sọ (bè có), mía (phù chi), đu đủ (ma côi), hành 

(củ mo), tỏi (củ phlồ), chuối (nga sừ), rau cải (cù tsì), ớt (mà bị), v.v. Đầu 2006, Dự án 

bảo tồn dân tộc Si La đã đầu tư xây dựng con đường tới bản Nậm Sin, đi lại thuận tiện 

hơn nhiều. Chăn nuôi ở đây không phải vì mục đích kinh tế, không phải dùng để bán, 

nó chỉ là thứ bổ xung thêm vào nguồn thức ăn cho người dân. Mặt khác, do đặc điểm 

trong trồng trọt của người dân không dùng phân bón, chính vì vậy chăn nuôi cũng không 

phải với mục đích để lấy phân, chăn nuôi không gắn với trồng trọt. Bên cạnh đó dân tộc 

Si La chưa biết áp dụng các tiến bộ kĩ thuật về giống, thức ăn cho chăn nuôi chính, vì 

vậy chăn nuôi ở đây kém phát triển. Từ ngày định canh định cư tới nay tuy sản xuất 

nông nghiệp tương đối ổn định, đời sống vật chất chủ yếu dựa vào sản phẩm nông 

nghiệp, nhưng vào dịp giáp hạt (tháng 3, 4 âm lịch), khai thác các nguồn lợi tự nhiên 

vẫn là một hình thái kinh tế quan trọng trong đời sống của người Si La. Từ ngày định 

cư ven suối Nậm Sin, do giao tiếp với một số dân tộc lân cận, việc đánh bắt cá ven sông 
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suối mới phát triển, trở thành hoạt động kinh tế của đồng bào. Họ biết làm thuyền độc 

mộc như của người Thái, người Cống, biết đóng mảng, đan lưới, đan nơm, đan úp, đan 

giỏ để bẫy và bắt cá bằng tay, thậm chí còn sắm chài lưới, cần câu để bắt các loại cá to. 

Việc đánh bắt chủ yếu do nam giới đảm nhiệm và thực hiện vào những lúc nhàn rỗi, 

dùng thuyền hoặc đánh chài lưới, nhưng do không phải là nghề truyền thống. Ngày nay, 

bên cạnh việc đánh bắt cá tự nhiên, người Si La đã bắt đầu biết đào ao nuôi cá trắm, 

chép, cá mè, rô phi, v.v. làm cho đời sống của họ ngày một cải thiện. Mặc dù vậy, dân 

tộc Si La vẫn trong tình trạng kinh tế kém phát triển, tầm vóc cơ thể có xu hướng không 

tăng, dân số ít biến động, có nguy cơ suy thoái nòi giống do hôn nhân cận huyết, nguy 

cơ bị đồng hoá ngôn ngữ và mai một các giá trị văn hoá truyền thống.  

Hôn nhân: Tục lệ của người Si La quy định nếu cùng họ thì phải đến đời thứ 7 

mới được lấy nhau, anh em ruột không lấy vợ của nhau khi chồng chết, chồng không 

lấy em vợ khi vợ chết. Mặc dù cấm kết hôn dị tộc, song hiện nay đã có hàng chục hộ 

hôn nhân dị tộc (Si La - Hà Nhì, Si La - Cống, v.v.) ở bản Nậm Sin, xã Chung Chải. 

Người Si La không có tục ở rể, sau cưới cô gái về ở hẳn nhà chồng. Nếu cha mẹ vợ 

không có con trai, có thể đón một con rể về ở cùng gia đình.  

Tang ma: Thi hài người chết thường quàn tại nhà 3-5 ngày (cá biệt 9-10 ngày). 

Đến bữa, người nhà cúng cơm và rước hồn người chết về Mồ U (truyền thuyết của người 

Si La cho rằng đó là vùng đất khởi nguyên của họ trước khi đến Việt Nam). Tại chỗ 

quàn thi hài, đặt một manh chiếu nhỏ trong 7 ngày (nữ) hoặc 9 ngày (nam) để hồn về 

lấy những thứ còn quên chưa kịp mang đi. Để hồn ma không về quấy quả, tang chủ phải 

cúng tiễn hồn. 

Người Si La tin vào đa thần, quan niệm vạn vật hữu linh, mọi vật đều có linh hồn, 

con người có phần xác và phần hồn. Họ quan niệm trong vũ trụ có “ba thể giới” vật chất 

là thế giới trần gian, thế giới trên trời và thế giới dưới đất, ở đó đều có người sinh sống, 

trần gian có người trần (số dề); trên trời có người trời (nhì vớ số dề); dưới đất có người 

dưới lòng đất (a pi xé né số dề), ngoài ra còn có thế giới của thần linh, ma quỷ. Theo 

người Si La, các loài vật, cỏ cây, súc vật chỉ có một hồn và không phân biệt giới tính, 

còn con người thì nam có 9 hồn (lá tù ma cú kho), nữ có 7 hồn (lá tù ma xì kho), hồn 

của người thường trú ở hai bờ vai, sau gáy và ở hốc mắt, trong đó hai hồn ngụ ở sau gáy 

và hai mắt là quan trọng nhất, vì vậy người ta kiêng vỗ vào vai, vào gáy và chọc vào 

mắt. Người Si La không phân biệt hồn và vía, mà đồng nhất chúng là một, gọi là lá tù. 

Họ quan niệm sau khi người chết, linh hồn trở thành ma (nị); ngoài ma người, còn có 

nhiều loại ma khác tồn tại trong tự nhiên. Ma được chia thành hai loại: Ma lành gồm ma 

tổ tiên, ông bà, bố mẹ, ma trời, ma đất là những ma thường phù hộ cho con người khoẻ 

mạnh, mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm đầy chuồng; ma dữ gồm ma suối, ma cây đa, 

cây sim, ma hang đá, các loại ma do người chết bất đắc kỳ tử biến thành, v.v. chuyên 

làm hại người. Khi ma lành hay ma dữ đòi ăn, thì đều phải cúng bằng các hiện vật và tại 

các địa điểm khác nhau, do thày cúng chủ trì.  
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5.10.2. Ẩm thực trong các nghi lễ 

So với người Hà Nhì và người Cống, thì phong tục, tập quán của người Si La đơn 

giản hơn, họ không tổ chức cúng rằm, cúng ông Công, ông Táo hay tết nguyên đán. 

Trong trí nhớ, tiềm thức của những người Si La cao tuổi, dân tộc Si La có các tập quán 

xã hội và tín ngưỡng, lễ hội, các nghi lễ liên quan đến gia đình, cộng đồng, lễ hội và 

nghi lễ nông nghiệp như: Thờ cúng tổ tiên, lễ thu hoạch (có du mía lố), lễ tra hạt xuống 

giống (cà si le), lễ mừng cơm mới (ồ mí khe), lễ lên lão (lễ mừng thọ - bà hù từ), lễ cúng 

bệnh, lễ tang, lễ cưới, lễ lên nhà mới (ý đạ khệ), lễ cúng bản (plạ khơ thú), tết (u xì dệ), 

v.v. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn duy trì: Lễ cúng bản, lễ mừng cơm mới, tết dân tộc. 

Nhiều nghi lễ tổ chức đơn giản hóa, chỉ mang tính thủ tục và đang có nguy cơ bị mai 

một dần như lễ cúng bản trước kia tổ chức và cấm bản trong ba ngày đêm, hiện nay chỉ 

tổ chức trong một buổi và cấm bản một ngày, một đêm. Các làn điệu dân ca, dân vũ còn 

lại rất ít, cũng đang có nguy cơ bị thay thế bởi âm nhạc hiện đại. Bên cạnh những yếu 

tố tích cực, một số quan niệm về bệnh tật, nghi lễ về cưới xin, v.v. còn lạc hậu, mang 

nặng yếu tố thần linh siêu phàm, xa rời thực tế cuộc sống109. 

Thờ cúng tổ tiên (xì chi nị): Người Si La không phân biệt con trưởng hay thứ, ai 

cũng được lập bàn thờ bố mẹ. Đàn ông đảm nhiệm toàn bộ việc thờ cúng, phụ nữ không 

được tham gia. Trên bàn thờ bố mẹ có 2 cái chén biểu tượng cho người đã khuất và một 

quả bầu nhỏ; thế hệ trên của bố mẹ thờ tại nhà trưởng họ. Hàng năm, người Si La cúng 

tổ tiên vào hai kỳ: Tết tháng 6 là tết cầu mưa và tết tháng 10 là tết năm mới. 

Tết năm mới (ồ xị già) hoặc tết dân tộc (ồ xị chờ): Người Si La không quy định 

ngày tết cụ thể, có thể tổ chức từ tháng 10 đến tháng 11 hay 12 âm lịch tuỳ từng năm, 

họ thường làm tết to trong 3 ngày, bắt đầu là ngày Sửu (28-30) hay trung tuần tháng 12 

âm lịch. Ngày thứ nhất, cúng bố mẹ tại nhà, đồ dâng cúng có: 2 con cá (ngà tờ), 2 con 

cua (bi khê), 2 con sóc (nếu bố mẹ còn sống thì chỉ cần một con sóc (o xúy), con vật này 

được coi như vật tổ của người Si La), 1 gói gạo, 1 chõ cơm đồ, 3-4 bông lúa, 2 bông ý 

dĩ, vài củ khoai sọ và vài ngọn nến bằng sáp ong. Tất cả lễ vật được sắp thành hai mâm, 

một mâm để cúng bố mẹ tại nhà, mâm kia được dâng cúng các bậc trên cha mẹ ở nhà 

trưởng họ, sau đó tất cả anh em họ tộc ăn bữa cơm chung tại đây. Ngày thứ hai đi lễ tết 

bên gia đình nhà vợ, các cặp vợ chồng mang đồ lễ gồm một chai rượu và một con sóc 

khô sang nhà bố mẹ vợ chúc tết, thăm hỏi. Ngày thứ ba gia đình gói bánh chưng hình 

trụ để cúng bố mẹ. 

Lễ mừng thọ (bà hù từ): Người Si La có tập quán làm lễ mừng thọ cho cha mẹ tuổi 

39 trở lên, con cái đứng ra tổ chức định kỳ theo giáp. Lễ vật dâng cúng do các con đóng 

góp, gồm lợn, gà, rượu, gạo. Chủ nhà mời họ hàng nội, ngoại và bà con trong bản đến 

dự, khách mời thường mang theo gạo, trứng, gà sống và chỉ buộc cổ tay để mừng thọ. 

 
109 Nguồn: Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Si La tỉnh Điện Biên, 

svhttdldienbien.gov.vn, 27/12/2016. 
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Lễ cúng bản (plạ khơ thú): Thường tổ chức trong tháng giêng hàng năm, ngày 

giáp dần, phạm vi từng bản, địa điểm cúng tại một gốc cây to gần cổng mới dựng. Mỗi 

gia đình cử một người đàn ông tham gia cuộc lễ, khi đi mang theo cơm nếp và rượu. Lễ 

vật cúng gồm: Cơm, 1 chai rượu nhỏ, 1 con chó nhuộm lông màu đỏ hoặc chó lông đen 

(đập chết làm vật hiến sinh, người Si La quan niệm con chó báo cho người biết khi hổ, 

ma vào bản), 1 con gà trống trắng (người Si La quan niệm con gà diệt sâu bọ phá hoại 

mùa màng), một củ gừng và 1 bát gạo. Đầu tiên, người ta cắt tiết chó, gà lấy tiết bôi lên 

ta leo (plạ), rồi đặt chó và gà lên mâm lá chuổi để cúng. Sau đó, đem thịt sống đi nấu 

nướng, bày mâm để đại diện các gia đình cùng chủ cổng, thầy mo thụ lộc. Sau lễ cúng 

bản, người Si La xưa cấm bản 3 ngày 3 đêm (nay có nơi bỏ hoặc chỉ cấm 1 ngày 1 đêm), 

trong bản kiêng chửi bới, nói to, kêu la khóc lóc, hát hò, nhảy múa, khâu vá, tắm gội, 

quan hệ trai gái, tất cả dân bản dừng mọi công việc, chỉ uống rượu và nói chuyện vui. 

Nghi lễ này đánh dấu sự khởi đầu cho một năm sản xuất nông nghiệp của người Si La110.  

Lễ cúng ma đá, ma suối: Thực hiện trong phạm vi gia đình, chỉ cúng khi có người 

ốm, thầy bói phán là ốm do con ma đá, ma suối đòi ăn. Lễ cúng được làm vào buổi chiều 

tổi, cạnh một hòn đá bên bờ suổi, lễ vật là một con gà trống trắng, do thầy cúng làm lễ. 

Nếu nhà có người ốm mà thầy cúng phán là do ma người chết bất đắc kỳ tử đòi ăn, thì 

phải cúng ma này. Lễ vật dâng cúng gồm: Một con chó đen, một chai rượu và gạo, thầy 

cúng chủ trì cuộc lễ. Đầu tiên, người ta dùng gậy đập chết con chó ở trước cửa nhà, thầy 

cúng tiến hành cúng lần một ở ngoài cửa chính. Sau đó đem thui chó, xẻ thịt, toàn bộ 

thịt chó đặt vào cái mẹt lót lá chuối đặt ở gian giữa nhà để cúng lần thứ hai. Cúng xong, 

người ta mới nấu nướng và ăn uống. 

Người Si La quan niệm hồn của lúa, ngô là yếu tố có ý nghĩa quyểt định cả quá 

trình sinh trưởng, ra hoa kết trái của cây và dẫn đến sự bội thu của mùa màng, do đó 

phải cúng để đảm bảo cho sự phát triển của cây trồng và thu hoạch vụ mùa tốt đẹp hơn. 

Lễ gieo hạt (cà si le): Trước khi vào vụ gieo hạt vài ba ngày, người Si La tổ chức 

làm lễ gieo hạt tượng trưng. Sáng sớm ngày đã định, chủ nhà mang theo lễ vật gồm: Một 

con gà, hai con cá khô, một con dúi khô, một quả trứng gà, một giỏ cơm nếp, một vỏ 

trái bầu khô đựng nước, một cục than và các loại giống (lúa, ngô, khoai sọ, bầu, bí, v.v.) 

lên nương. Đến nơi, sau khi khấn cầu các loại ma phù hộ cho mùa màng tươi tốt, chủ 

nhà sẽ làm nghi thức trồng hạt lúa giống trước, tiếp đó là giống bầu, bí, khoai sọ, v.v. 

mỗi loại trên một mảnh đất. Người Si La quan niệm, mỗi mảnh nương đều có một loại 

ma trông coi, không cho muông thú phá hoại. Do vậy, họ phải dựng ở đấy một mái lều 

nhỏ cho ma nương trú ngụ. Trong những ngày trỉa hạt, tới bữa cơm trưa, chủ nhà phải 

dâng cơm, đốt bếp cho ma nương và mang phần cơm của mình tới ăn bên cạnh lều ma. 

Lễ cúng nương (dá mí lố): Lễ này được tổ chức ở trên nương vào thời điềm sau 

khi gieo hạt giống với mục đích cầu mong tổ tiên, thần linh phù hộ cho lúa, ngô xanh 

tốt. Lễ vật cúng gồm: Một con gà trống đỏ hoặc đen, một bát cơm. 

 
110 Nguồn: Thanh Huyền, Độc đáo lễ cúng bản của người Si La, Báo Tiền Phong điện tử, 06/11/2021. 
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Lễ cơm mới (ồ mí khe): Lễ được tổ chức vào ngày thìn, tỵ đầu tháng 9 âm lịch, 

sau khi thu hoạch lúa xong. Cả bản tập trung tại nhà trưởng bản (già làng) để đồ xôi, 

băm lá chuối, tới 6 giờ tối bắt đầu đi cúng ở mé khe suối. Lễ vật dâng cúng gồm: Thịt 

sóc (o xúy), cua (bi khê), cá (ngà tờ), mỗi thứ đều băm nhỏ trộn với rau thơm, cho vào 

ống tre, đem nướng chín. Khi cúng, người ta lấy một bông lúa đẹp nhất treo trên bếp.  

Lễ cưới: Trong ngày đi đón dâu, tại gia đình hai bên đều mổ lợn, đem tim, gan, 

phổi, thận, tiết canh sang nhà trưởng họ để cúng tổ tiên và mời thầy cúng đến nhà làm 

lễ riêng. Lễ vật của nhà trai mang tới nhà gái phải có: Một quả trứng luộc bẻ đôi, xôi 2 

nắm; cúng xong chia cho trẻ con ăn trứng, xôi với mong muốn đôi vợ chồng sẽ sớm có 

con. Trong đám cưới, khi làm lý phải có: Một con gà, một chai rượu, một nắm cơm nếp, 

một quả trứng, một sợi chỉ buộc cổ tay. Đám cưới không kiêng món ăn nào, cỗ cưới 

thường có các món: Thịt trâu, hoặc thịt bò, thịt lợn, thịt gà, trứng luộc bẻ đôi, xôi, v.v. 

Lễ tang: Ngày trước người Si La thường quàn xác trong nhà 3-5 ngày, cá biệt có 

gia đình để tới 9-10 ngày. Khi còn được quàn ở trong nhà, mỗi bữa người chết đều được 

cúng cơm với trứng gà hoặc gan lợn (nếu có điều kiện), một bát nước và thuốc hút. 

Riêng bữa tối người ta cúng thêm con gà luộc và rước hồn người chết về Mồ U, nơi mà 

theo truyền thuyết là vùng đất khởi nguyên của người Si La trước khi họ chuyển đến ở 

Việt Nam. Sau khi khâm liệm, tang chủ làm thịt lợn để cúng hồn ma và xin phép làm 

nhà mồ. Lễ vật cúng trong đám tang gồm có: Một con sóc sấy khô, một con gà luộc, 3 

quả trứng, xôi, rượu, dây buộc chỉ. Để hồn ma người quá cố không về quấy quả, tang 

chủ phải cúng tiễn hồn, lễ vật đặt lên manh chiếu gồm có: Bánh cao lương, thịt lợn khô, 

thịt sóc khô, cá suối, rượu, nước lã, ống điếu và một bộ quần áo mới. 

5.10.3. Các món ăn, đồ uống 

Các món ăn từ lương thực 

Hàng ngày, người Si La sử dụng nhiều loại lương thực khác nhau như ngô (lò bo), 

sắn (mừ chư), khoai sọ (bè có), cao lương (bo tsợ), kê (bo chạ) hay các sản phẩm khai 

thác được trong tự nhiên như củ mài (mừ), củ nâu (khá lạ), bột báng (ồ tse zứ), nhưng 

thóc gạo (cha) vẫn được coi là lương thực chính. Với mỗi loại lương thực, họ có những 

cách chế biến khác nhau. Chế độ ăn uống của người Si La phụ thuộc vào mùa vụ. Trong 

những ngày nông nhàn họ thường chỉ ăn hai bữa, bữa sáng lúc 7-8 giờ, bữa chiều lúc 

17-18 giờ, xế trưa người già và trẻ em có thêm bữa phụ với chút đồ ăn nguội hoặc bánh 

ngô, bánh cao lương. Vào dịp làm mùa, người lao động ăn ba bữa một ngày, ăn trên 

nương với đồ ăn được gói sẵn từ nhà, hoặc cơm lam. 

Theo các cụ già, cách đây không lâu, gạo nếp còn được dùng phổ biến trong những 

bữa ăn thường ngày bằng cách đồ xôi. Ngày nay, lúa tẻ được trồng nhiều hơn, cơm tẻ 

đã chiếm tỷ trọng lớn trong bữa ăn của mỗi gia đình, nhưng thói quen ăn xôi còn in đậm 

dấu ấn trong đời sống và gạo nếp vẫn được coi là ngon hơn, quý hơn gạo tẻ; vì thế người 

ta thường đãi khách bằng xôi và một vài gia đình vẫn đồ cơm tẻ như cách chế biến gạo 

nếp. Người Si La từ xưa đã có những giống lúa tương đối thuần chủng với cả hai loại, 
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tẻ (co sị) và nếp (co nhò). Lúa tẻ có: Lúa sớm (co sẹ) thường trồng ít để làm lễ cơm mới 

(ồ mí khe) và lúa muộn (co cử) trồng nhiều, đại trà. Người Si La còn phân biệt lúa tẻ 

theo màu sắc vỏ ngoài như: Lúa tẻ hạt trắng (cò tchì), lúa tẻ hạt đen (cò mà), lúa tẻ hạt 

đỏ (hồ cù). Lúa nếp có các giống: Nếp thơm (co nhò ly la); nếp hạt đen (co nhò na) là 

những giống lúa ngon nhưng năng suất thấp nên ít được trồng; các loại khác như nếp 

hạt đỏ (co nhò lơ lơ); nếp hạt vàng (co nhò hư lư) cho năng suất cao, nên được trồng 

nhiều hơn. Nhìn chung, các giống lúa nếp phong phú hơn so với giống lúa tẻ, có thể xưa 

kia lúa nếp là loại cây lương thực chính và là món ăn chủ yếu của người Si La. Ngày 

nay, lúa nếp vẫn được trồng trên nương và ruộng nhưng tỷ trọng không lớn so với lúa 

tẻ. Đây cũng là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều DTTS111.  

Để có gạo ăn, xưa kia người ta dùng cối giã chày tay; gần đây, nhiều gia đình 

chuyển sang dùng cối đạp. Thóc cho vào cối giã cho tới khi bong cả vỏ trấu lẫn vỏ cám 

rồi đem ra giần sàng là có thể đem nấu ăn được. Các loại chõ đồ xôi được khoét từ một 

thân gỗ hoặc được cuộn bằng bẹ cây báng có hình trụ, ở giữa là phên ngăn, hiện còn tồn 

tại phổ biến ở nhiều gia đình. Gần đây, đại đa số các hộ đã chuyển sang ăn cơm nấu 

bằng nồi. Đối với ngô người ta có thể luộc khi còn tươi để ăn, độn với gạo để nấu cơm 

hoặc giã thành bột. 

Người Si La còn trồng ngô, cao lương, sắn trên nương để tạo nguồn lương thực 

phụ cho gia đình. Ngô có nhiều loại như: Ngô tẻ hạt vàng (po chị hư hơ), ngô tẻ hạt 

trắng (po chị phu lu), ngô nếp hạt vàng (po nhò hư hơ), ngô nếp hạt trắng (po nhò phu 

lu). Các giống ngô nếp ăn ngon, thơm và dẻo, nhưng năng suất thấp, hay bị sâu bệnh, 

chịu hạn kém nên không được trồng nhiều bằng ngô tẻ vốn cho năng suất cao, chịu hạn, 

ít bị sâu bệnh, phù hợp với thời tiết khắc nghiệt. Cao lương (bo tsợ) thuộc họ kê, được 

trồng nhiều ở Tây Bắc cũng là cây lương thực truyền thống của người Si La với hai 

giống chính là cao lương đen (à nà lạ bo tsợ) và cao lương trắng (à phu lu bo tsợ). Giống 

cao lương trắng hạt nhỏ, không thơm; cao lương đen hạt to, có mùi thơm, thường được 

giã lấy bột làm bánh hoặc trộn với gạo nếp để đồ xôi. Cây sắn (mừ chư) mới được người 

Si La trồng khoảng những năm 90 của thế kỷ XX. Sắn cũng là nguồn lương thực quan 

trọng, đặc biệt là vào giáp hạt. Sau khi thu hoạch, sắn dùng ăn khi còn tươi, bằng cách 

nướng, độn cơm hoặc luộc, nhưng phần lớn sắn được thái lát hay nạo thành sợi phơi khô 

để ăn dần. Củ mài cũng được chế biến tương tự như đối với sắn, nhưng ngày nay loại 

củ này đang trở nên khan hiếm.  

Ngoài việc đồ, nấu hoặc luộc, người Si La còn dùng lương thực làm một số loại 

bánh, dùng trong các bữa ăn thường ngày như: Bánh dày, bánh cao lương, bánh ngô. 

Hầu hết các loại bánh được dùng trong bữa ăn phụ, bữa ăn đêm nhất là cho trẻ con và 

người già, hay đem đi ăn đường khi có việc đi xa, vừa gọn nhẹ vừa tiện lợi. 

Bánh dày: Được làm từ gạo nếp theo cách thông thường là đồ xôi rồi giã nhuyễn 

và nặn thành những tấm bánh hình tròn để ăn mềm hoặc sấy khô ăn dần.  

 
111 Nguồn: Nguyễn Thị Hoa, Bước đầu tìm hiểu về dân tộc Si La ở bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường 

Nhé, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 
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Bánh cao lương và bánh ngô: Cùng một cách chế biến, người ta giã nguyên liệu 

và giần lấy bột mịn, sau đó nhào nước rồi gói trong lá chuối tươi và đồ bằng chõ.  

Các món từ thực vật: Người Si La ăn rau, củ, quả, hạt thường xuyên trong các bữa 

ăn hàng ngày, chủ yếu là các loại măng đắng, măng mai, măng nứa, măng chua, rau cải, 

rau tàu bay, đậu tương, bầu bí, v.v. Cách thức chế biến các loại nói trên phổ biến là luộc 

hoặc nấu canh. Các loại rau, măng còn có thể được nấu với thịt, cá, xương thú. Riêng 

loại măng trúc đắng chỉ có vào tháng 2-3 âm lịch, bao giờ cũng đem nướng chấm muối 

ớt, ăn món này có thể tránh được sốt rét và trị được một số bệnh đường ruột. Người Si 

La ăn các loại thực vật trồng xen trên nương như: Bí đỏ (ma hờ), bí xanh (thờ khờ), rau 

cải (cù tsì), vừng (nè hơ), đậu đen (lo gờ), đậu đũa (no khư), khoai lang (màm phờ lơ), 

khoai sọ (bè có), mía (phù chi), đu đủ (ma côi), chuối (nga sừ), hành (củ mo), tỏi (củ 

phlồ), ớt (mà bị), gừng (chò sự), v.v.; các sản phẩm hoang dại thu hái trong tự nhiên như 

rau dớn (thuộc loại dương xỉ), bà con thường luộc hoặc xào; rau bát (loại cây dây leo 

mọc ở khe suối có vị ngọt) dùng để nấu canh; hoa chuối có nhiều loại khác nhau, có vị 

chát, mát và lành, có thể thu hoạch quanh năm; rau đắng, rau dền dại, lá tàu bay, các loại 

măng, các loại nấm (nấm con cầy, mộc nhĩ, nấm hương, v.v.) chủ yếu để luộc, xào, nấu 

canh, rang (vừng rang với muối); củ mài là loại củ mọc sâu dưới đất, có màu trắng, vị 

ngọt, mát, có nhiều bột, luộc ăn thay cơm hoặc nấu canh; củ nâu mọc dưới đất, có vị 

đắng chát, màu nâu sẫm, có thể nạo thành sợi, ngâm cho bớt đắng rồi độn cơm, v.v.  

Măng chua: Măng là món ăn thường xuyên. Vào vụ thu hái nhiều măng, người Si 

La thường chế biến măng chua để ăn dần. Măng tre, hoặc măng nứa, đem ngâm qua cho 

hết chất he, đắng, thái nhỏ, ướp muối, bỏ vào trong ống tre để 4-5 ngày thì được măng 

chua, có thể ăn trực tiếp hoặc làm nguyên liệu xào, nấu với thịt hoặc cá. 

Gia vị: Người Si La tự trồng cây gia vị (tỏi, ớt, hành, hẹ, gừng, nghệ, sả, v.v.) trên 

nương, trong vườn; thu hái trong rừng các gia vị như mák khén, hạt dổi, v.v. Một số loại 

gia vị thông thường thì mua ở chợ (mắm, muối, mì chính, v.v.). 

Các món thịt: 

Người Si La ăn thịt các gia súc, gia cầm như trâu, bò, dê, lợn, vịt, gà, ngan, ngoài 

ra họ còn ăn các loại động vật nhỏ như ốc, cua, ếch nhái, các loại ong, các loại nhộng 

cây, trứng chim, v.v. thu bắt trong tự nhiên. Việc chế biến các món ăn của người Si La 

phụ thuộc nhiều vào những hoàn cảnh cụ thể, như ăn bình thường, hay đồ dâng cúng 

trong lễ tết, cưới hỏi, ma chay, v.v. Thịt lợn thường được người Si La đem luộc, xào, 

nướng, hun khói, v.v. và đánh tiết canh. Thịt lợn có thể đem xào măng chua, trước khi 

xào đem ướp tỏi, gừng, hành; xương lợn có thể nấu canh xương với bí xanh, đỗ đen. 

Món thịt lợn hun khói: Vào dịp tết, các gia đình Si La thường hay mổ lợn. Số thịt 

được chia ra thành hai phần, một phần dùng để ăn tươi trong những ngày đầu năm mới, 

một phần để dự trữ ăn dần. Đối với phần thịt để dự trữ, người ta lựa những miếng mông 

sấn, cắt thành miếng chừng 0,5kg, rửa sạch tiết đọng, ướp muối thật kỹ rồi treo lên giàn 

bếp. Nhờ hơi nóng của bếp lửa, phía ngoài miếng thịt se lại, đồng thời khói bếp cũng 
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phủ lên miếng thịt một lớp bồ hóng mỏng, khiến cho thịt không bị ôi thiu. Khi nào cần 

ăn, người ta lấy xuống, rửa sạch bằng nước nóng rồi chế biến.  

Món thịt lợn ướp muối: Thịt lợn, cắt thành miếng to, cứ một lượt thịt rắc một lượt 

muối, sau đó xếp vào chum, đậy kín, để ăn dần, ăn bữa nào thì bỏ ra làm bữa đó.  

Món thịt trâu, hoặc bò nướng: Thịt trâu hoặc bò đem ướp gia vị (mỳ chính, muối, 

mák khén, ớt), rồi nướng trên than hồng cho tới chín.          

Các món thịt dê: Thịt dê ướp gia vị (sả, gừng, tỏi, ớt), có thể đem xào, hoặc nướng. 

Các món thịt gà: Người Si La thường làm món gà luộc, ngoài ra còn chế biến món 

gà rang hoặc xào. Khi làm hai món này người ta chặt thịt gà thành miếng, ướp gia vị 

(tỏi, ớt, mák khén), rồi đem rang hoặc xào. 

Các món cá 

Trước đây, đặc biệt là thời kỳ du canh du cư, người Si La coi cá là một sản vật 

quý hiếm, cá được xếp vào loại đặc sản dùng để thờ cúng trong các dịp lễ, tết hoặc trong 

các lễ ăn hỏi, cưới xin. Đây cũng là đặc điểm chung của nhiều DTTS ở Tây Bắc. 

Người Si La thường chế biến cá thành các món: Cá nướng; cá nấu măng chua; cá 

bọc lá chuối luộc (cá đem cắt thành miếng, ướp hẹ, muối, gói lá rồi luộc). Cá nướng 

không chỉ để ăn mà còn làm lễ vật dâng cúng. 

Món cá chua: Là một món ăn truyền thống của dân tộc Si La, thường được đồng 

bào dùng thết đãi khi có khách quý đến nhà để thể hiện sự hiếu khách. Món cá chua 

được làm từ 4 nguyên liệu chính là cá suối, muối, cơm nguội và lá ổi. Theo kinh nghiệm 

của đồng bào Si La, muốn có món cá chua ngon thì phải chọn những loại cá sống tự 

nhiên ở sông, suối, bởi thịt cá rất dai, săn chắc, ngọt, ít tanh. Các công đoạn để làm ra 

món cá chua tương đối cầu kỳ và mất nhiều thời gian. Cá sau khi được làm sạch để ráo 

nước (nếu cá to thì cắt ra thành từng khúc, cá nhỏ thì để nguyên con), được ướp với 

muối và trộn đều trong cơm gạo tẻ để nguội. Tiếp sau đó, cá sẽ được cho vào ống tre 

hoặc ống lứa rồi bịt kín bằng lá ổi và mang đi ủ. Trong thời gian ủ chua, ống tre sẽ được 

úp ngược để nước từ cá chảy xuống, thịt cá sẽ không bị nhão. Thời gian ủ chua kéo dài 

7-15 ngày hoặc có thể lâu hơn tùy thuộc vào thời tiết nóng hay mát cũng như sở thích 

của những người thưởng thức. Thành phẩm khi thưởng thức sẽ có màu trắng và mùi 

thơm rất hấp dẫn, ăn kèm với lá lốt, chấm với mắm ớt hoặc măng chua. Vị ngọt xen lẫn 

vị chua của cá hòa quyện với vị mặn của muối cùng vị cay nồng của lá lốt xanh thành 

một hương vị đậm đà, khó quên112.  

Các đồ uống 

Hàng ngày người Si La xưa uống nước lã từ khe suối, nay hầu hết đã uống nước 

đun sôi để nguội, hoặc nước đun với một số lá, rễ cây rừng có tác dụng bổ dưỡng. Người 

 
112 Nguồn: Lưu Học, Độc đáo món Cá chua truyền thống của dân tộc Si La, tỉnh Điện Biên, 07/10/2020. 
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Si La thường thu hái các loại dược liệu trong rừng như: Sa nhân, tam thất rừng, cây rễ 

vàng và nhiều lá, rễ cây thuốc nam để sử dụng và đôi khi đem bán. 

Cũng như nhiều dân tộc khác, rượu là đồ uống không thể thiếu trong các dịp lễ 

tết, cưới hỏi, ma chay, v.v. và bữa cơm thường ngày của người Si La. Nguyên liệu nấu 

rượu là gạo hoặc sắn, đem nấu hoặc đồ chín, tãi ra cho nguội, rắc men lá, ủ kín, sau đó 

cho vào chum, vại, đổ nước vào ngâm khoảng 5-7 ngày thì đem ra chưng cất để lấy 

rượu. Mỗi nồi rượu chỉ cất chừng 3 lít. Men lá được người Si La tự chế từ bột gạo, rễ 

ớt, củ riềng, lá me, lá trầu không, cám gạo trộn đều rồi ủ cho lên men, nặn viên, phơi 

trong bóng râm tới khô.  

Ứng xử trong ăn uống: 

Mỗi bữa ăn của người Si La, thường là dịp sum họp gia đình đầm ấm vui vẻ, mà 

ở đó các giá trị đạo đức mang tính phổ quát của cộng đồng như sự hoà hiếu, truyền thống 

trọng lão được thể hiện rất rõ. Việc nấu nướng các bữa ăn hàng ngày thường do phụ nữ 

đảm nhiệm, họ bao giờ cũng phải thức khuya dậy sớm để làm công việc này. Trong bữa 

ăn phụ nữ thường nhường nhịn cha mẹ, chồng con những phần ăn ngon nhất. Tuy rượu 

được sử dụng tương đối rộng rãi nhưng người Si La rất kỵ chuyện say rượu, coi đó là 

tật xấu cần phải tránh. Người Si La rất hiếu khách, khách của một gia đình cũng được 

coi như khách chung của cả bản, hay ít nhất cũng là khách chung của cả họ tộc. Bữa 

cơm khách do vậy thường đông vui với tình cảm chan hoà, đầm ấm. 
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Chương 6. GIÁ TRỊ ẨM THỰC CỦA CÁC TỘC NGƯỜI Ở ĐIỆN BIÊN 

 

VHAT của các dân tộc ở Điện Biên là nét văn hóa đặc trưng được hình thành trong 

đời sống, qua quá trình tương tác lâu dài giữa cộng đồng dân tộc với môi trường sinh 

thái bao quanh. Do đó, không ngạc nhiên khi các nhà dân tộc học, văn hóa học, sinh thái 

nhân văn coi VHAT là một thành tố cấu thành nên đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc 

gắn với môi trường sống của họ. Trong đó, giá trị VHAT mỗi dân tộc thể hiện rõ nhất 

qua kỹ thuật chế biến, qua lửa hay không qua lửa, hay phối hợp giữa hai loại, sự kết hợp 

giữa nguyên liệu và gia vị sử dụng, việc làm chín hoặc không làm chín nguyên liệu để 

tạo nên món ăn hoàn chỉnh, cách sử dụng các món ăn trong các không gian văn hóa khác 

nhau, các kiêng kỵ, các ứng xử trong ăn uống, v.v. Qua nghiên cứu, sưu tầm VHAT của 

các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên có thể khẳng định rằng, VHAT của các dân tộc, 

nhất là ở dân tộc Kinh, dân tộc Thái hết sức phong phú, đa dạng về số lượng món ăn, 

nguồn nguyên liệu sử dụng, tinh tế và khéo léo trong cách chế biến, trình bày món ăn 

và đi kèm với mỗi món ăn là những quan niệm, ứng xử, chuẩn mực, phản ánh văn hóa 

của các dân tộc, trong đó tương ứng với mỗi không gian văn hóa khác nhau thì ẩm thực 

thể hiện cũng khác nhau. Trong chương này, ẩm thực các dân tộc ở Điện Biên sẽ được 

xem xét các khía cạnh về giá trị dinh dưỡng, giá trị chăm sóc sức khoẻ, giá trị tâm linh, 

giá trị kinh tế, giá trị đối ngoại. 

6.1. Giá trị dinh dưỡng 

VHAT của các DTTS ở Điện Biên trước hết thể hiện văn hóa của cư dân gắn với 

nông nghiệp lúa nước tự cung tự cấp ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm trên núi cao (Mùa hè 

nóng, ẩm và mùa khô thì lạnh giá), tài nguyên rừng và tính đa dạng sinh học rất cao. 

Điều này thể hiện rõ trong số lượng nguyên liệu được các dân tộc sử dụng, cách chế 

biến món ăn, phương pháp giữ thực phẩm để ăn lâu dài, v.v. Nét văn hóa đặc trưng của 

các dân tộc thể hiện qua VHAT chính sự là khéo léo, tinh tế trong phương pháp chế biến 

kết hợp, phối trộn nhiều loại nguyên liệu, gia vị mang đặc trưng của núi rừng Tây Bắc 

(mắc khén, hạt dổi). Người dân có thể chế biến nhiều món ăn từ bất cứ nguồn nguyên 

liệu nào thu hái, săn bắt được trong rừng và trên sông suối. Tuy nhiên, nét đặc trưng 

VHAT của các dân tộc chính là các món nướng giàu dinh dưỡng có phối trộn rất nhiều 

gia vị, rau thơm. Điển hình là cách chế biến món ăn của người Thái thường phối trộn 

khá nhiều các gia vị có tính nhiệt (mắc khén, ớt) để cân bằng trong món ăn (thịt, cá) và 

cân bằng tính âm (lạnh, ẩm) của môi trường rừng núi Điện Biên. Cách chế biến của các 

dân tộc rất đa dạng đối với từng nguyên liệu từ gạo, ngô, sắn, rau, thịt, cá, cho tới các 

loại côn trùng, mỗi loại đều có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. 

Các dân tộc ở Điện Biên đều biết giá trị dinh dưỡng của thức ăn biểu hiện ở thành 

phần các chất hữu cơ (tinh bột, chất đạm, chất béo), muối khoáng, vitamin và năng lượng 

chứa trong nó. Từ đó họ có sự phối hợp các loại thức ăn hợp lí để cung cấp đầy đủ nhu 

cầu dinh dưỡng của cơ thể. Vì vậy, trong bữa ăn của các dân tộc đều có chung công thức 

với các thức ăn chính là: Cơm – Rau – Thịt, cá. 
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Lương thực là thành phần quan trọng nhất cung cấp chất dinh dưỡng để con người 

sống và làm việc. Trong các món ăn chế biến từ lương thực, thành phần bột, đường 

chiếm tỷ trọng chính, ngoài ra còn có chất đạm, chất xơ, v.v. Tuỳ theo điều kiện sống, 

các dân tộc sử dụng nhiều loại lương thực khác nhau, mỗi loại có giá trị dinh dưỡng 

khác nhau đối với cơ thể. Nhiều dân tộc trước đây hàng ngày ăn gạo nếp nấu thành xôi. 

Mặc dù có nhiều loại gạo nếp, nhưng nói chung các loại gạo nếp đều cung cấp năng 

lượng và các chất dinh dưỡng gần như tương đương nhau. Gạo nếp nấu thành xôi sẽ 

cung cấp cho cơ thể tinh bột, chất xơ, vitamin E, chất sắt, kali, chất đạm, chất béo. Thành 

phần dinh dưỡng của xôi cao hơn so với cơm tẻ, nên khi người ta ăn xôi sẽ có cảm giác 

no lâu hơn so với ăn cơm tẻ. Khi đi làm các công việc nặng nhọc, người Thái luôn nấu 

xôi đi ăn, vì ăn xôi sẽ không bị nhanh xuống sức, thời gian lao động kéo dài lâu hơn so 

với mang cơm tẻ đi ăn. Gạo tẻ cũng có nhiều loại, nhưng các chất dinh dưỡng cung cấp 

cho cơ thể gần như tương đương nhau. Gạo tẻ được nấu thành cơm tẻ, cung cấp cho 

người ăn tinh bột, chất xơ, vitamin B, chất béo, chất đạm, sắt, ka li. So với ăn xôi thì ăn 

cơm tẻ ít năng lượng hơn, thời gian có cảm giác đói ngắn hơn, nhưng ăn cơm tẻ dễ tiêu 

hơn so với ăn xôi. Ngô cũng có ngô tẻ và ngô nếp, trong đó thành phần dinh dưỡng của 

ngô nếp cao hơn so với ngô tẻ. Ở một số dân tộc, ngô nếp là lương thực để chế biến làm 

món ăn, còn ngô tẻ chỉ để chăn nuôi. Ngô làm thức ăn sẽ cung cấp cho cơ thể các chất 

dinh dưỡng như tinh bột, chất béo, chất đường, chất đạm, chất khoáng (sắt, kali, magie), 

vitamin A, B1, B3, B9, C. Khoai lang dùng làm thức ăn cung cấp cho cơ thể các chất cơ 

bản như tinh bột, chất xơ, chất đường, chất đạm, vitamin B6, C, khoáng chất (sắt, kali, 

magie, natri), tuy vậy năng lượng cung cấp cho cơ thể từ khoai lang thấp hơn so với gạo 

và ngô. Sắn dùng làm thức ăn cung cấp cho cơ thể các chất cơ bản như tinh bột, kali, 

natri, chất đạm, chất béo, chất xơ, vitamin C, PP, năng lượng cung cấp cho cơ thể từ sắn 

cao hơn so với khoai lang. 

Nhóm thịt, cá có vai trò cung cấp cho cơ thể chủ yếu là chất đạm, chất mỡ, các 

nguyên tố vi lượng, các loại vitamin. Các dân tộc, nhất là người Thái biết sử dụng hợp 

lý các món ăn từ thịt, cá thông qua các hình thức chế biến khác nhau để thu nhận năng 

lượng từ các loại thức ăn này. Nhóm thịt đỏ (trâu, bò, lợn, dê, chó, mèo, nai, hoẵng) 

cung cấp cho cơ thể nhiều chất đạm, chất mỡ, chất sắt, kẽm, vitamin B12 và vitamin B6; 

thịt bò và thịt lợn dồi dào hàm lượng protein. Thịt đỏ còn chứa những axit béo có lợi 

cho sức khỏe như Omega 3 và Omega 6. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều thịt đỏ và thường 

xuyên sẽ gây ra một số bệnh về tim mạch, béo phì, nên các dân tộc thường có lối ăn cân 

bằng giữa các nhóm thịt trắng, thịt đỏ cùng với rau, củ, quả, v.v. để cơ thể hấp thụ tốt 

các chất dinh dưỡng. Nhóm thịt trắng (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim rừng, cá, lưỡng cư) 

cung cấp cho cơ thể nhiều chất đạm, chất mỡ, chất sắt, kẽm, kali, vitamin A, B. Thịt 

trắng chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, ăn thịt trắng dễ tiêu hóa hơn so 

với ăn thịt đỏ, hàm lượng mỡ có hại trong thịt trắng ít hơn so với thịt đỏ; thịt trắng ở cá 

và nhóm lưỡng cư cũng có hàm lượng đạm ít hơn so với thịt đỏ, hàm lượng mỡ có hại 

ít hơn nhiều so với thịt đỏ, đặc biệt trong nhóm cá có chứa chất Omega 3 có tác dụng 

phòng chống bệnh tim mạch. Ăn cá dễ tiêu hóa hơn so với ăn thịt trắng của gia cầm và 
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thịt đỏ của gia súc. Ấu trùng và côn trùng là hai thực phẩm đặc biệt, có hàm lượng đạm 

khá cao, chẳng hạn ở ấu trùng ong, nhộng tằm, dế mèn còn cao hơn cả thịt bò. Ngoài ra, 

ấu trùng và côn trùng còn cung cấp chất mỡ, các vitamin và khoáng chất. 

Nhóm thực vật đóng vai trò làm thức ăn trong mỗi bữa ăn hàng ngày của người 

Thái, nó còn có mặt trong các bữa ăn ngày lễ, tết. Các dân tộc sử dụng làm món ăn nhiều 

nhất là các loại rau rừng, măng, củ và quả, sau này là rau trồng trong vườn nhà và trên 

nương. Các loại rau chủ yếu cung cấp chất xơ, khoáng chất, vitamin các loại. Ngoài ra, 

trong rau cũng có một ít chất đạm, chất mỡ, chất đường. Các loại măng nói chung cung 

cấp chất xơ, khoáng chất như kali, natri, man gan, chất đường, chất đạm; tỷ lệ các chất 

vitamin trong măng thường ít hơn nhiều so với rau. Các loại quả có vị chua chứa nhiều 

vitamin C (cam, chanh, xoài, bưởi, muỗm, v.v.); các loại quả có vị ngọt chứa nhiều chất 

đường (vải, nhãn, chuối, đu đủ, bí đỏ, mít, v.v.), chất đạm, ngoài ra còn có chất xơ, chất 

khoáng, chất béo. 

Trước đây, các dân tộc đều là cư dân nông nghiệp trồng lúa nên thói quen sử dụng 

lương thực thường ngày của họ là cơm, nhưng nhiều dân tộc có truyền thống ăn xôi nếp. 

Cách chế biến xôi nếp khác nhau trong từng bối cảnh, chẳng hạn chế biến xôi nếp ăn 

thường ngày, tiếp khách quý, dâng cúng, v.v. Họ dùng phương pháp đồ cách thủy, làm 

chín gạo bằng nhiệt của hơi nước bốc lên, sử dụng chõ gỗ và nồi ninh bằng đồng. Phương 

pháp này rất tốt vì nó bảo toàn được nhiều chất dinh dưỡng. Trong ngày thường, người 

Thái chỉ nấu cơm nếp trắng hoặc cơm tẻ để ăn, còn vào ngày lễ tết, họ nấu nhiều món 

cơm, làm bánh, mục đích là dâng cúng tổ tiên, ông bà, các vị thần linh. Để chế biến thực 

phẩm cho các ngày lễ, tết, một số dân tộc, nhất là người Thái nấu loại xôi ngũ sắc tượng 

trưng cho 5 loại vật chất chính gồm xôi vàng (kim), xôi trắng (mộc), xôi tím (thủy), xôi 

đỏ (hỏa), xôi đen (Thổ). Các loại màu được lấy từ tự nhiên, chẳng hạn từ củ nghệ vàng 

(xôi vàng), nước lá khẩu căm (xôi tím), nước từ cây nấm mọc trên cây măng đắng già 

(xôi đỏ), nước than của cây núc nác (xôi đen). Năm loại màu trên xôi ngũ sắc vừa tăng 

thêm chất dinh dưỡng, vừa kích thích ăn được nhiều hơn, lại tượng trưng cho ước nguyện 

của đồng bào về một cuộc sống sung túc, con cháu đầy đàn, lúa ngô tươi tốt, cá mú sinh 

sôi, cuộc sống mạnh khỏe, mạnh mẽ như lửa, v.v. Các món của người Thái chế biến như 

cốm “khẩu mẩu”, xôi thơm “khẩu hang”, bánh chưng “khẩu tổm” cũng là những món 

ăn ngon để cung cấp chất bột cho cơ thể. 

Chế biến thức ăn ở các dân tộc thường có các cách: Chủ yếu chế biến qua lửa ăn 

trong ngày; chế biến không qua lửa và chế biến phối hợp qua lửa và không qua lửa. Mỗi 

cách chế biến đều có mục đích riêng, phù hợp với thói quen và khẩu vị của con người 

nhằm đạt mục đích cuối cùng là ăn ngon miệng, ăn được nhiều, cũng chính là cung cấp 

được nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Các dân tộc chế biến qua lửa từ rau cho đến thịt, 

cá, côn trùng, tạo ra một số lượng món ăn lớn nhất trong các cách chế biến. Có nhiều 

cách chế biến qua lửa như đồ, luộc, nướng, sấy, rán, xào, nấu canh, v.v. trong đó phương 

pháp chế biến phổ biến nhất là đồ, nướng và sấy. Đồ là phương pháp rất khoa học đối 

với các nguyên liệu thực vật vì giữ được khá nguyên vẹn các chất dinh dưỡng trong rau, 
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củ. Các món nướng vùi tro cũng có nhiều tác dụng như làm thịt không bị nhão, mà trở 

lên săn chắc hơn vì tro nóng hút bớt chất nước trong thịt ra, các loại thịt dai sẽ mềm ra 

vì trong môi trường nhiệt độ cao kéo dài thịt sẽ chín nhừ, tro nóng còn hút đi chất tanh, 

tăng thêm vị ngọt cho thịt. Món này khi chế biến thường phải phối trộn thêm các loại 

rau thơm, gia vị. Các món ăn chế biến không qua lửa có thể thực hiện đối với các loại 

nguyên liệu thực vật (các loại rau, nấm) hoặc các loại thịt, cá. Các món thịt, cá cần dự 

trữ ăn lâu ngày, các dân tộc thường sử dụng phương pháp sấy khô trên gác bếp, nhờ sức 

nóng của khói bếp để làm khô thịt, cá mà không sợ bị ruồi bâu; ngâm thịt trong chum 

mỡ cũng là cách dự trữ thức ăn trong điều kiện khó khăn mà vẫn giữ được chất dinh 

dưỡng trong thịt. Các loại thịt chua, cá chua được chế biến bằng cách lên men không 

những đảm bảo tăng thêm được các men tiêu hoá, bảo toàn được chất dinh dưỡng mà 

lại ăn được nhiều hơn. Tương tự, các dân tộc còn làm các món rau, củ ủ chua, măng 

chua để ăn dần, ăn kèm trong các bữa ăn. 

6.2. Giá trị chăm sóc sức khỏe  

Trước tiên phải khẳng định rằng tất cả các loại lương thực, thực phẩm, đến cả gia 

vị, rau thơm cũng đều có tác dụng chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh và chữa bệnh cho 

con người. Lương thực là thành phần chính trong các món ăn hàng ngày của các dân 

tộc. Người Kinh có câu “Cơm tẻ mẹ thuốc” điều đó nói lên vài trò to lớn của lương thực 

đối với sức khoẻ. Cơm nếp hoặc cơm tẻ đều có tác dụng phòng bệnh suy dinh dưỡng, 

tăng sức đề kháng của cơ thể; gạo rang cháy đun sôi với nước uống có tác dụng chữa 

bệnh tiêu chảy; gạo nấu cháo với một số nguyên liệu khác có tác dụng giải cảm, bồi bổ 

cơ thể sau khi ốm dậy. Ngô hạt là thực phẩm được khuyến cáo cho người bị bệnh tiểu 

đường ăn; nước râu ngô uống có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ chữa các bệnh liên quan tới 

đường tiết niệu, gan, mật, thận, bàng quang; hạ áp huyết, làm thông mật, v.v. Khoai lang 

cung cấp chất xơ giúp kích thích hệ tiêu hóa, có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường trí 

nhớ, bổ sung vitamin A, tăng sức khỏe thị lực. Sắn củ làm tăng sức đề kháng của cơ thể. 

Các món ăn từ thịt đỏ có tác dụng bổ máu, nuôi dưỡng hồng cầu nhờ hàm lượng 

sắt cao, nhiều vitamin và tốt cho hệ thần kinh nhờ Omega; chữa bệnh suy dinh dưỡng. 

Các món ăn từ thịt trắng phù hợp với người bị bệnh tim mạch, muốn giảm cân. Ăn cá 

và nhóm lưỡng cư cũng có lợi cho người bị bệnh tim mạch. 

Rượu trắng có tác dụng kích thích tiêu hoá, ăn được nhiều hơn; rượu ngâm thuốc 

còn tốt hơn, vì có tác dụng bồi bổ sức khoẻ, chữa một số bệnh tật. Rượu ngâm thảo 

dược, hoặc xương động vật, v.v. chủ yếu về chữa các bệnh xương, khớp; rượu ngâm mật 

ong và một số sản phẩm của động vật, v.v. chủ về bồi bổ sức khỏe, giúp ăn khoẻ, ngủ 

ngon; rượu ngâm một số côn trùng như sâu chít, sâu tre, ấu trùng nhộng ong, nấm ngọc 

cẩu, tứn khửn, v.v. chủ yếu về tăng cường sinh lý nam, bổ thận, tráng dương, v.v. Nhiều 

loại thảo dược được người Thái khai thác về phơi khô, đun nước uống hàng ngày để 

chữa các căn bệnh thường gặp như đau dạ dày, chữa bệnh tim mạch, chữa bệnh gan, 

chữa bệnh thận, chữa bệnh tiêu chảy, kiết lỵ, chữa bệnh đau đầu, chữa bệnh xương khớp, 

chữa bệnh vô sinh, v.v. 
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Giá trị chăm sóc sức khoẻ của VHAT ở các dân tộc trước hết thể hiện ở triết lý 

hài hòa âm - dương giữa các nguyên liệu sử dụng trong chế biến món ăn và thành phần 

các chất dinh dưỡng trong các món ăn; số lượng các món ăn trong mỗi bữa cơm thường 

ngày để đảm bảo tái sản xuất sức lao động, sức khỏe cho mỗi thành viên trong gia đình. 

Trong cách chế biến món ăn, các dân tộc rất chú trọng hài hòa giữa các thực phẩm có 

tính hàn (âm) với các gia vị có tính nhiệt mạnh (dương) để bù trừ giữa hai yếu tố này, 

tạo ra sự cân bằng âm - dương trong từng món ăn. Chẳng hạn, trong chế biến các món 

ăn từ thịt, cá, người Thái đen thường phối trộn nhiều loại gia vị như mắc khén, ớt, củ sả, 

gừng (gia vị có tính nhiệt mạnh) để cân bằng với tính hàn, đặc biệt là đối với các món 

lạp thịt, lạp cá, gỏi cá, tiết canh động vật. Các gia vị vừa giúp khử bớt mùi tanh, làm 

chín và có tác dụng khử khuẩn, vừa kích thích vị giác, làm cho người ăn ngon miệng 

hơn và tránh được đau bụng, tiêu chảy. Hầu như tất cả các loại thịt đều được người Thái 

chế biến thành món lạp đíp (hay còn gọi là món lạp thịt sống), nhưng lạp đíp từ thịt thú 

rừng tươi là quý nhất, sau đó là món lạp làm từ thịt trâu, bò, lợn. Món lạp được nhiều 

người Thái cho là món ăn tiêu biểu, có nguồn gốc từ xa xưa, ăn ngon miệng. Để chế 

biến món ăn này, người ta phải lựa chọn phần thịt nạc ngon của con vật, khỏe mạnh, khi 

ăn phải có rau thơm, gia vị, đi kèm uống rượu ngô, rượu nếp, các món chấm có ớt, muối, 

mắc khén. Yêu cầu vệ sinh đối với chế biến món lạp đíp được đặt lên hàng đầu, dao, 

thớt phải dùng riêng và sạch sẽ, người chế biến phải khéo tay. Để làm cho món lạp đíp 

không bị nhão, người ta dùng da của chính con vật đem thui, thái nhỏ trộn vào để hút 

nước trong thịt sống. Các loại rau thơm, gồm lá tỏi hoặc củ tỏi, rau húng, lá chanh, rau 

răm, rau mùi, rau mùi tàu, rau húng nước, tất cả được thái nhỏ trộn với lạp để át đi mùi 

tanh của thịt sống. Các loại gia vị như ớt, mắc khén được nướng cho vàng thơm và giã 

mịn trộn trong món lạp, vị cay và vị mặn có tác dụng làm cho thịt chín, vị cay làm mất 

chất tanh của thịt, còn vị mặn có tác dụng khử trùng. Theo thuyết âm dương ngũ hành, 

thịt sống tính hàn, phải dùng các gia vị ớt, mắc khén có tính nhiệt để cân bằng với tính 

hàn của thịt. Món lạp đíp do được phối trộn phù hợp, nên khi ăn không còn cảm nhận 

mùi tanh của thịt sống nữa, mà chỉ thấy mùi thơm của rau thơm, da nướng và vị mặn, 

cay mà thôi. Ngoài món lạp đíp chế biến từ thịt, người Thái còn chế biến món gỏi cá 

“cỏi pà” từ các loại chọn lọc như cá chép, cá chiên, cá chày, cá lăng, v.v. Trong gỏi cá, 

phần thịt nạc cá không nấu qua lửa là nguyên liệu chủ đạo. Đối với gỏi cá, ngoài gia vị 

như ớt, muối, mắc khén, người Thái trộn thêm hoa chuối rừng để có vị chát, hạt vừng 

trắng rang vàng tạo mùi thơm lấn át đi mùi tanh của cá, rau thì là có mùi thơm đặc trưng 

không thể thiếu khi ăn cá; cá nhỏ nướng vàng, băm nhỏ, giã nhuyễn làm đồ chấm cho 

món gỏi, tạo mùi thơm át đi mùi tanh của cá sống. Khi ăn gỏi cá, thường ăn kèm các 

loại rau thơm như rau húng, rau mùi, lá tỏi, tía tô, rau răm, rau húng nước vừa làm tăng 

thêm mùi thơm cho món ăn, vừa có tác dụng phòng đau bụng, tiêu chảy. 

Cách chế biến món ăn của các dân tộc tuân thủ nguyên tắc theo mùa nhằm làm 

cho người ăn ngon miệng, ăn được nhiều hơn. Vào mùa nóng, người Thái thường nấu 

các món ăn canh chua, món rau nộm chua (tính hàn) để cân bằng với cái nóng của mùa 

hè (tính nhiệt), giúp cho con người thoải mái, khỏe mạnh, tiêu đi cái nóng trong người. 
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Ngược lại, vào mùa lạnh, người ta tăng cường các món ăn giàu chất đạm, chất béo, có 

tính nóng để xua đi cái giá lạnh của miền núi. Món rau cải non chấm nước chua (tính 

hàn) thường được ăn vào bữa trưa, lúc trời nóng (tính nhiệt), giúp cân bằng chênh lệch 

giữa nóng và lạnh trong cơ thể, người ăn cảm thấy mát ruột, mát gan. Ngoài món rau, 

các dân tộc, nhất là người Thái còn chế biến một số món trộn như nấm trộn nước chua, 

hoa chuối trộn nước chua, rêu trộn nước chua, chủ yếu ăn vào mùa hè. Các món ăn này 

có tính hàn, giúp cân bằng cái nóng nực của mùa hè; nước măng chua giúp khử mùi tanh 

của rêu, cho người ăn cảm giác mát, giải cơn khát, cơn thèm chua vào mùa hè. Tuy các 

món rau là món ăn đơn giản nhưng lại có giá trị chăm sóc sức khỏe rất tốt, vì các loại 

cỏ mần trầu, rau má, rau dền đều có vị đắng, vị chua, có chứa nhiều loại vitamin và 

khoáng chất tốt cho sức khỏe. Theo quan niệm của người dân, các loại rau có tính hàn, 

trong khi tỏi và ớt có tính nhiệt, nên phối trộn hợp lý sẽ cân bằng hàn – nhiệt, khi ăn 

sống, các loại rau này chấm với bát chéo tỏi, ớt có tính nóng, sát trùng nên sẽ tránh được 

đau bụng. Trong đông y, nhiều loại rau thơm, gia vị được biết đến như những vị thuốc 

quý dùng để phòng bệnh, chữa bệnh. Chúng rất sẵn có trong tự nhiên, dễ trồng, thích 

hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Điện Biên.  

Ẩm thực của các dân tộc rất giàu chất đạm, chất béo và vitamin với các món ăn 

như thịt nướng, cá nướng, rau nộm thập cẩm, rau đồ. Các dân tộc thường ăn rất nhiều 

các loại rau, từ rau trồng trong vườn nhà (rau cải, su su, rau bí, v.v.), đến các loại rau 

rừng (rau dớn, rêu, cỏ mần trầu, các loại nấm, v.v.), v.v. Các loại rau này rất giàu vitamin 

và chất dinh dưỡng, có tác dụng tốt cho sức khỏe, chẳng hạn rau mần trầu non, rau má 

thường được hái ăn sống là vị thuốc trong đông y (cỏ mần trầu còn gọi là thiên kim thảo 

nghĩa là cỏ ngàn vàng, cho thấy người xưa rất coi trọng giá trị của nó, vì có thể trị bệnh 

trĩ, thận, tắm cho trẻ trị rôm sảy, gội đầu chữa rụng tóc). Giá trị chăm sóc sức khoẻ của 

món ăn là nhờ ở cách chế biến phù hợp mới giữ được các chất dinh dưỡng và các chất 

có vai trò đối với sức khoẻ. Người dân tộc, nhất là người Thái ăn sống, ăn ghém rau với 

các món thịt, hoặc đồ lên để rau giữ được thành phần dinh dưỡng trong quá trình chế 

biến. Thịt, cá đem băm, trộn với các gia vị, rau thơm và cuốn trong lá dong, lá chuối để 

đồ, nướng làm cho món ăn không mất đi mùi vị, chất dinh dưỡng. Rau mần trầu non nếu 

nấu chín ăn rất dai, nhưng ăn sống chấm với bát chéo ớt, tỏi, muối thì ăn rất giòn. Ngoài 

các loại rau trồng, người dân tộc còn ăn rau rừng như rau dớn là loại rau tự nhiên mọc ở 

vùng rừng núi, nơi bờ suối, bờ khe, dưới các tán rừng thấp có độ ẩm cao. Loại rau này 

có tính hàn (mát), lợi tiểu, chống táo bón, giảm đau, ăn nhiều giúp máu dễ lưu thông, ăn 

rau dớn sẽ làm máu dễ lưu thông, giải độc và giải nhiệt vào mùa nắng nóng, chất nhờn 

trong lá có tác dụng nhuận tràng và làm dịu đau lưng, là một trong những cây rau - cây 

thuốc quý ở miền núi. Thường xuyên ăn rau dớn giúp dễ ngủ, cơ thể thoải mái, khỏe 

mạnh, nên được đồng bào các dân tộc rất ưa dùng rau dớn. 

Các món ăn từ rau rừng hay rau trồng đem nấu canh, làm món trộn, đồ, xào, nấu, 

v.v. đều làm tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống oxy hóa, thải độc cơ thể, lợi tiểu, 

nhuận tràng, v.v. Các loại rau thơm có rất nhiều tác dụng, vị cay có tác dụng chữa bệnh 

cảm cúm, tăng nhiệt cho cơ thể; vị chát có tác dụng chữa bệnh tiêu chảy, kiết lỵ; vị mát 
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có tác dụng hạ huyết áp, ổn định tim mạch; nhiều nhớt có tác dụng chữa táo bón, căng 

bụng, khó tiêu, v.v. Các món ăn từ măng có tác dụng nhuận tràng, dễ tiêu hóa, tăng sức 

đề kháng cho cơ thể. Hoa, củ, quả có tác dụng chống oxy hóa, tăng sức đề kháng cho cơ 

thể, có tác dụng giải nhiệt, nhuận tràng, chống táo bón, chữa bệnh gan, dạ dày, v.v. Các 

gia vị có tác dụng tăng sức đề kháng cho cơ thể, mák khén kích thích tiêu hóa, giảm 

triệu chứng đầy, chướng bụng, ăn không tiêu, ợ chua; gừng có tác dụng chữa cảm cúm; 

tỏi có tác dụng kháng khuẩn, tiêu viêm cực mạnh, phòng cảm cúm và các bệnh do vi 

khuẩn, virus gây ra; ớt chín đỏ có vị cay, nóng dễ sinh nhiệt cho cơ thể; sả ngăn ngừa 

đầy hơi, kích thích tiêu hóa, khử hôi miệng và tiêu đờm; hành có thể chữa nhiễm trùng 

miệng, v.v., tăng sức đề kháng của cơ thể trước môi trường sống khắc nghiệt ở rừng núi. 

Ăn được nhiều gia vị sẽ ít bị cảm cúm, ít bị sốt rừng do gặp mưa nắng bất thường. 

Giá trị chăm sóc sức khỏe còn thể hiện số lượng món ăn, cách tổ chức bữa ăn 

trong ngày và hàm lượng dinh dưỡng trong các món ăn. Hầu hết các dân tộc thường ăn 

ba bữa một ngày, trong đó bữa trưa và chiều là bữa chính, tập quán này đến nay hầu như 

không thay đổi. Theo quan niệm của nhiều dân tộc, bữa sáng không quan trọng bằng 

bữa trưa và tối, nên ăn sáng trong các gia đình thường khá đơn giản, ít khi tổ chức đàng 

hoàng. Thường trong các gia đình, thức ăn sáng chỉ là cơm xôi, cơm tẻ để dành từ hôm 

trước chấm với bát chéo ớt. Bữa ăn trưa và ăn tối là bữa chính, nên thường có nhiều món 

ăn hơn, tối đa 3-4 món, có thịt, cá và rau. Các dân tộc ăn hầu hết các loại thịt động vật, 

nhưng ưa thích nhất là thịt gà, lợn, trâu, bò. Theo Đông y, thịt trâu có vị ngọt, có tác 

dụng bổ khí huyết, mạnh gân cốt; thịt trâu có thể chữa được chứng phong thấp, sưng tê, 

đau lưng, phù chân, v.v.; về giá trị chăm sóc sức khỏe, thịt trâu được đánh giá tốt hơn 

thịt bò. Từ thịt trâu, bò, người Thái chế biến nhiều món ăn khác nhau, vừa đảm bảo dinh 

dưỡng, ngon miệng, vừa không bị nhàm chán.  

6.3. Giá trị tâm linh 

Các dân tộc đều có tín ngưỡng đa thần, tin vào vạn vật hữu linh, nên trong quan 

niệm của họ, con người phải có trách nhiệm cúng lễ ông bà, tổ tiên, các vị thần linh, 

nhằm cảm tạ ông bà, tổ tiên, các đấng thần linh đã ban cho cuộc sống no đủ, hạnh phúc, 

đồng thời cầu khẩn ông bà, tổ tiên, các vị thần linh, thiên nhiên phù hộ cho con người 

luôn được bình an, mạnh khỏe, con cháu đông đúc, vạn vật sinh sôi, mùa màng tươi tốt, 

bội thu. Từ quan niệm rằng con người chết đi, sang thế giới khác cũng cần ăn, uống như 

con người trên thế giới thực, nên hầu hết các dân tộc bao giờ cũng chọn những món ăn 

ngon nhất, quý nhất để làm lễ vật dâng cúng ông bà, tổ tiên. Như vậy, ẩm thực là cách 

thể hiện sự tưởng nhớ của con cháu đối với tổ tiên. Trong các ngày lễ cưới, ngày tết, 

ngày lễ cúng cơm mới, ngày cúng lên nhà mới, v.v. các dân tộc đều có lễ vật dâng cúng 

là những sản phẩm nông nghiệp do chính mình làm ra để cúng tổ tiên, ông bà. Đây là 

hình thức tưởng nhớ đến công lao sinh thành của tổ tiên đã khuất. Ẩm thực còn là phương 

tiện thể hiện sự tôn thờ của con người với các thế lực siêu nhiên, các vị thần linh. Khi 

thực hiện các lễ cúng, các dân tộc đều cẩn trọng trong chế biến các lễ vật dâng cúng, lễ 

cúng nào thì dùng lễ vật đó, theo quy định của tập quán dân tộc, dòng họ. Các dân tộc 
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đều tin tưởng rằng khi các thế lực siêu nhiên được thụ hưởng lễ vật lễ cúng, thì họ sẽ 

phù hộ cho gia đình người dâng cúng, bảo vệ cho họ luôn an lành trước các thế lực xấu. 

Vì vậy, đồ dâng cúng của các dân tộc chủ yếu đều làm từ những nguyên vật liệu do 

chính người dân tộc làm ra hoặc đi mua ở chợ, bao gồm: Thịt gia cầm (gà, trứng gà, 

v.v.), gia súc (thịt lợn, trâu, bò, dê, chó), thịt thú rừng (sóc, nhím, v.v.), thuỷ sản (cá, 

v.v.), lương thực (xôi nếp, cơm, bánh chưng, bánh dày, v.v.), thực vật (hoa, quả, củ, 

khoai sọ, v.v.), đồ uống (rượu trắng, nước, v.v.). Tuỳ theo lễ cúng mà con vật để sống 

(hiến sinh) hoặc luộc chín, nhưng các món dâng cúng chủ yếu đã làm chín.   

Ví dụ về trường hợp dân tộc Thái: Trong các nghi lễ liên quan tới chu kỳ đời 

người, chu kỳ sản xuất nông nghiệp hằng năm như lễ “Xên bản, xên mường”, lễ cúng 

cơm mới, lễ cúng sửa vía, lễ Xên phăn bẻ (cúng giải xui xẻo), Xên pang (cúng chữa 

bệnh), v.v. các lễ vật dâng cúng phải có món thịt, món xôi, rượu trắng, v.v. chế biến từ 

lợn, gà, vịt, lúa gạo, v.v., đặc biệt trong các lễ cúng chữa bệnh, cúng giải xui, người ta 

còn sử dụng con dê, con lợn như là các con vật hiến sinh. Các loại củ, quả đồ chín cũng 

là đồ dâng cúng quan trọng trong các ngày lễ liên quan đến trồng trọt như tết, xên, cúng 

lúa mới. Món xôi cúng nhiều màu, tượng trưng cho các ước nguyện của con người. 

Trong năm người Thái thường có rất nhiều lễ hội, rất nhiều lý do để cúng lễ, trong đó 

các đồ dâng cúng lên thần linh phải tuân thủ tập quán dân tộc, phải là các món ăn ngon 

nhất, quý nhất được chế biến cẩn trọng từ nguyên liệu do chính mình làm ra. Khi thực 

hiện chế biến các lễ vật dâng cúng, tuyệt đối không được ăn uống hoặc nếm trước món 

ăn. Nếu ăn hoặc nếm trước thì lễ vật dâng cúng sẽ trở thành lễ vật ăn thừa, khiến cho 

các thế lực siêu nhiên chê trách, không thụ hưởng lễ vật của người dâng cúng nữa. Đây 

chính là hình thức thể hiện sự tôn thờ, coi các thế lực siêu nhiên là đấng tối cao. 

6.4. Giá trị kinh tế 

Giá trị kinh tế của ẩm thực chính là giá trị tính bằng tiền mà các món ăn, đồ uống 

đem lại khi cung cấp cho người mua. Nếu trước đây, các món ăn, đồ uống của các dân 

tộc chỉ phục vụ cho nhu cầu gia đình, tiếp khách, dâng cúng tổ tiên, ông bà, các vị thần, 

các nghi lễ nông nghiệp, v.v. thì ngày nay, trong bối cảnh phát triển kinh tế hàng hóa, 

kinh tế thị trường, ẩm thực các dân tộc còn mang giá trị to lớn về kinh tế, có thể giúp 

nhiều gia đình XĐGN, thậm chí làm giàu. Nhiều món ăn của các dân tộc trước đây chỉ 

là các món ăn dân dã, ngày nay trở thành các món ăn đặc sản, có giá trị kinh tế rất cao, 

thậm chí khan hiếm. Chẳng hạn như nấm, giá trị của nó dao động từ 600 nghìn đến hơn 

1 triệu đồng/kg, rau rừng như rau dớn cũng khá đắt đỏ. Trong các nhà hàng ăn uống, 

một mâm cơm bình thường có các món ăn truyền thống tiêu biểu của người Thái cho 5-

6 người ăn có giá trị dao động trong khoảng 1-1,5 triệu đồng. Nhiều người Thái ở TP. 

Điện Biên Phủ và các huyện có điều kiện kinh tế khá giả, biết cách làm ăn, đã mở các 

nhà hàng, quán ăn cung cấp các món ăn dân tộc Thái. Các bản VHAL, các homestay ở 

Điện Biên ngày nay cũng tổ chức cung cấp dịch vụ ẩm thực cho du khách, các món ăn, 

đồ uống chủ yếu của dân tộc Thái. Các cơ sở này đã thu hút và tạo việc làm cho nhiều 

phụ nữ Thái, nhờ đó chị em có được khoản thu nhập đáng kể. Ngoài các quán ăn do 
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người Thái làm chủ, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, một số khách sạn, nhà hàng không do 

người Thái làm chủ, nhưng họ thuê những phụ nữ Thái nấu các món ăn đặc sản dân tộc 

Thái để cung cấp cho khách hàng. Nhiều gia đình người Thái đã tham gia vào chuỗi 

cung ứng nông sản cho các quán ăn, nhà hàng trong và ngoài tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, 

hiện nay giá trị kinh tế của ẩm thực chưa phổ quát đến nhiều người Thái, giá trị kinh tế 

đem lại từ ẩm thực mới tập trung ở một số người Thái hoặc người Kinh. Điều này chứng 

tỏ ẩm thực của người Thái đã và đang tham gia vào XĐGN, nhưng vẫn còn ở mức độ 

thấp, cần được phát huy hơn trong giai đoạn tới. 

Như đã nêu ở trên, trong phát triển du lịch, VHAT được xem là tài nguyên du lịch 

quan trọng, một trong các yếu tố hấp dẫn để thu hút khách du lịch. Các nghiên cứu du 

lịch chỉ ra rằng, các yếu tố văn hóa của địa phương càng nhiều, có tính độc đáo, tính độc 

nhất và khác biệt, tính đa dạng càng cao thì càng hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là 

du khách quốc tế. VHAT người Thái, bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa Thái, 

có tính độc đáo, mang đặc trưng của văn hóa vùng núi Tây Bắc là yếu tố quan trọng cho 

phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên bên cạnh các loại hình văn hóa khác như nhà ở, 

trang phục, dân ca, v.v. Thực tiễn phát triển du lịch ở tỉnh Điện Biên trong thời gian qua 

đã chứng minh vai trò của VHAT người Thái ở Mường Thanh và các huyện khác trên 

địa bàn tỉnh. Khách du lịch đi đến đâu cũng có nhu cầu khám phá văn hóa, văn nghệ, 

phong tục tập quán các dân tộc ở nơi đến, đặc biệt rất thích thưởng thức các món ăn, đồ 

uống của người dân bản địa, trong đó người Thái rất có lợi thế. Ẩm thực ở nơi nào càng 

phong phú, càng có nét đặc trưng riêng biệt thì sẽ càng thu hút được khách du lịch. Bởi 

thế để phát triển DLCĐ, cần đưa VHAT lên vị trí hàng đầu để thu hút khách du lịch đã 

trở thành mối quan tâm của người Thái thông qua việc ra đời hàng chục bản VHDL của 

người Thái tại TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Du khách đến du lịch Điện Biên, 

ngoài nhu cầu thăm quan các di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, thăm làng 

bản của người Thái, v.v. còn có nhu cầu khám phá ẩm thực dân tộc Thái. Ẩm thực là 

một hoạt động vừa dễ lấy lòng của du khách, lại vừa khó thuyết phục họ nhất, bởi vì ăn, 

uống phụ thuộc vào thói quen, văn hóa ăn, uống của mỗi dân tộc, cũng như thói quen 

ăn, uống của mỗi người. Mặc dù khi đi du lịch, người ta cố gắng thử nhiều món ăn địa 

phương nhất (đó là quan niệm của du khách trong nước), nhưng khách du lịch nước 

ngoài thì kỹ tính trong ăn uống, họ quan tâm không chỉ món ăn ngon, mà món ăn phải 

đảm bảo VSATTP, mức độ tinh tế và phù hợp với khẩu vị của họ. Đối với khách du lịch 

trong nước, với danh mục món ăn đồ sộ, ẩm thực Thái hầu như có thể đáp ứng đa dạng 

nhu cầu ẩm thực của du khách, từ các món ăn đơn giản như rau nộm tổng hợp, món nấm 

rừng, măng luộc, cơm xôi, cơm lam, cho tới các món ăn giàu chất đạm (cá nướng, thịt 

nướng, thịt sấy, cá sấy). Phần lớn khách du lịch đến với Điện Biên, ít nhất một lần đều 

thử qua các món đặc trưng của người Thái ở Điện Biên như thịt trâu băm hấp lá chuối, 

cá nướng pa pỉnh tộp, xôi ngũ sắc, thịt sấy, v.v. và mua vài sản phẩm ẩm thực về làm 

qùa biếu cho gia đình, bạn bè (như thịt trâu sấy, gạo nếp, gạo tẻ, xôi nếp nương ngũ sắc, 

rượu ngâm sâu chít, táo mèo, v.v.). Du khách nước ngoài đến Điện Biên, ít ăn các món 

dân tộc, họ chỉ ưa thích món thịt nướng, cơm xôi. 
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Ẩm thực không chỉ có quan hệ hữu cơ với du lịch, mà còn có quan hệ thuận chiểu 

với XĐGN và thúc đẩy phát triển một nền nông nghiệp sạch. Khi ẩm thực trở thành các 

sản phẩm độc đáo, cung cấp hầu hết các món ăn, đồ uống và các loại quà lưu niệm cho 

khách du lịch, thì chính thị trường sẽ đòi hỏi nguồn cung trước hết phải có đủ số lượng 

hàng hoá cho nguồn cầu, thứ hai là các nguyên liệu dùng chế biến ẩm thực phải từ nguồn 

sản xuất sạch, an toàn. Đến lúc đó, bắt buộc phải đẩy mạnh hoạt động sản xuất nguyên 

liệu ẩm thực của người nông dân với chất lượng đạt các tiêu chuẩn VSATTP, đồng thời 

phát triển hệ thống chế biến các món ăn, đồ uống dân tộc (gồm tư nhân, tập thể, doanh 

nghiệp) phục vụ ăn ngay hoặc thành dạng đóng gói, có nhãn mác, bảo quản được trong 

thời gian nhất định để bán làm quà; phát triển hệ thống phân phối sản phẩm ẩm thực 

thông qua các nhà hàng, siêu thị, chợ, cửa hàng bán tạp hóa, cửa hàng thực phẩm, hợp 

tác xã sản xuất sản phẩm làm quà, các điểm du lịch, các bản VHDL, homestay, v.v. để 

cung cấp rộng rãi, dễ dàng thuận tiện các sản phẩm ẩm thực tới những người có nhu cầu. 

Chính các hoạt động đó sẽ tạo ra thêm vô số việc làm, tăng thêm thu nhập cho người 

dân, giúp cho họ XĐGN. 

6.5. Giá trị đối ngoại 

Ẩm thực là phương tiện để kết nối tình người: Trong cộng đồng các dân tộc, mối 

quan hệ giữa người với người trong gia đình, dòng tộc, thôn/ bản lúc nào cũng thấm đẫm 

tình yêu thương, sự cố kết trong cộng đồng. Khi một gia đình nào đó thiếu ăn, mọi người 

sắn sàng giúp đỡ, cho không hoặc cho vay mượn, đổi chác để lấy lương thực về ăn. Sự 

cố kết cộng đồng ở các dân tộc rất chặt chẽ, họ thường nhiệt tình giúp đỡ nhau trong đời 

sống sinh hoạt và sản xuất. Khi có nhiều người cùng tham gia ăn uống trong bất kỳ sự 

kiện nào, người có kinh nghiệm làm ruộng, nương thường chia sẻ kinh nghiệm làm ăn 

của mình cho nhiều người cùng biết, những người chưa có kinh nghiệm sẽ lắng nghe, 

học hỏi để áp dụng cho gia đình mình. Từ những buổi sinh hoạt cộng đồng trong đó ẩm 

thực đóng vai trò phương tiện kết nối như vậy, tình người càng được gắn bó bền chặt. 

Một trong những tập quán lâu đời trong cộng đồng người dân tộc là khi gia đình nào thu 

hái được sản vật đầu mùa như măng, rau, hoa quả; hoặc săn bắt được cá, chim, thú rừng, 

họ thường mang biếu một phần cho các nhà hàng xóm để cùng thưởng thức; hoặc trong 

các dịp tát ao, tháo ruộng bắt được nhiều cá nhỏ, người Thái thường mời các gia đình 

hàng xóm ăn gỏi cá. Thông qua việc chia sẻ ẩm thực và cùng thưởng thức ẩm thực như 

vậy, tình thân giữa các gia đình trong cộng đồng ngày càng thêm gắn bó. 

Khi gia đình nào trong bản có việc lớn như làm nhà mới, đám cưới, tổ chức lễ 

cúng lớn, tang lễ, v.v., cộng đồng đều tự nguyện giúp đỡ về vật chất như rượu, gạo (đối 

với hàng xóm, bạn bè bình thường), gà, lợn (đối với họ hàng gần, bạn bè thân thiết), v.v. 

và không tiếc công sức tham gia phục vụ. Những người đến giúp luôn nhiệt tình, cố 

gắng, có trách nhiệm để công việc của gia chủ hoàn thành một cách tốt nhất. Điều đó 

góp phần vun đắp mối quan hệ của các gia đình trong cộng đồng. Gia chủ thường mời 

những người hàng xóm, bạn bè, anh em cùng ăn uống, nói chuyện vui vẻ, chia sẻ kinh 

nghiệm trong cuộc sống, kết hợp cả múa, hát. 
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Đối với người Thái, hoạt động chế biến ẩm thực cũng là một phương cách đánh 

giá về con người. Trong các sự kiện nào đó của bản hoặc của dòng họ, những người 

khéo nấu ăn, nấu ăn ngon, tác phong nhanh nhẹn, sạch sẽ, chuẩn bị dao, thớt chu đáo 

đều được cộng đồng phát hiện, khen ngợi, đánh giá cao, luôn cắt cử để chế biến món ăn 

trong các sự kiện kế tiếp. Ngược lại, người nào chế biến cẩu thả, cộng đồng sẽ chê trách, 

sẽ không để chế biến mà giao làm các việc khác. Gia đình nào khéo chế biến thức ăn, 

làm cho thực khách ăn ngon, cũng được cộng đồng khen ngợi, ngược lại chế biến ẩu, ăn 

không ngon sẽ bị cộng đồng bàn tán, chê bai. Ẩm thực còn làm gia tăng tình đoàn kết 

trong anh em, họ hàng, làng xóm. Trong các dịp tổ chức cúng lễ, người Thái đều mời 

anh em, họ hàng, làng xóm đến dự, cúng xong thì cùng nhau thụ lộc, thưởng thức các 

món ăn do mình chế biến. Trong khi ăn uống, gia chủ và người được mời sẽ cởi bỏ cho 

nhau những khúc mắc, chia sẻ với nhau các kinh nghiệm làm ăn, nuôi dạy con cái, v.v. 

làm tăng thêm tình đoàn kết trong dòng họ, trong cộng đồng. 

Thông qua ẩm thực người ta cũng có thể điều chỉnh được một số mối quan hệ 

trong xã hội. Ví dụ, muốn nâng tầm quan hệ tình cảm với đối tượng nào đó, gia chủ 

thường xuyên mời người đó đến nhà chơi, cùng nhau uống rượu và thết đãi bằng những 

món ăn ngon. Từ đó tình cảm giữa hai bên sẽ càng ngày càng nâng cao. Khi muốn nhờ 

ai đó làm một công việc giúp mình, gia chủ thường tiếp đãi bằng bữa cơm ngon, vừa 

uống rượu, vừa ăn, vừa nói chuyện về công việc cần làm. Với cách tiếp cận đó, người 

được nhờ sẽ hết sức giúp đỡ, khiến cho công việc của gia chủ trở nên thuận lợi hơn. Ví 

dụ, trước khi tổ chức đám cưới cho con cái, gia chủ sẽ mời những người thân đến để ăn 

một bữa cơm trước, nhân đó gia chủ bàn với mọi người về việc tổ chức đám cưới cho 

con cái mình, cũng có thể giao trách nhiệm cho từng người một, nhờ đó mà công việc 

tổ chức đám cưới được diễn ra rất suôn sẻ. Trường hợp không thích một ai đó, nếu gặp 

gỡ, gia chủ chỉ tiếp nước trà, dù đã đến thời điểm ăn cơm nhưng không một câu mời ở 

lại, hoặc mời ở lại ăn cơm cho có lệ nhưng không có động thái nấu ăn. Khi tham gia 

sinh hoạt ăn uống đông người trong các sự kiện, nếu không thích ai đó, người ta cũng 

không ngồi ăn uống chung mâm. 

Các dân tộc ở Điện Biên vốn rất hiếu khách, khi có khách đến thăm, gia đình rất 

nhiệt tình tiếp đãi, ngoài chén nước, chén rượu, họ còn tiếp đãi khách bằng ẩm thực dân 

tộc. Tùy theo tính chất của đối tượng khách đến thăm mà gia chủ sẽ chế biến ít món hay 

nhiều món, món đặc sản hay món bình dân để tiếp đãi nhằm thể hiện sự tôn trọng, quý 

mến của gia chủ đối với khách thăm, khiến cho khách cảm thấy vừa lòng. Điều đó càng 

làm cho mối quan hệ trở nên bền chặt, tin tưởng, thuận lợi cho các mối quan hệ về làm 

ăn, buôn bán, v.v. Trong cộng đồng, không phải lúc nào các mối quan hệ giữa các gia 

đình hoặc giữa các cá nhân cũng đều tốt đẹp, mà không khỏi có lúc bị căng thẳng, thậm 

chí cãi nhau, đánh nhau. Để giải quyết các khúc mắc, hiểu lầm, mâu thuẫn trong quan 

hệ, người dân tộc cũng dùng tới ẩm thực, một bên sẽ chủ động mời bên kia gặp nhau ăn 

uống, trò chuyện để thêm hiểu nhau, thông cảm với nhau và hoá giải các mâu thuẫn. 
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Chương 7. NHỮNG BIẾN ĐỔI VỀ ẨM THỰC CÁC TỘC NGƯỜI Ở 

ĐIỆN BIÊN 
 

Ẩm thực là ăn uống, còn có nghĩa là một nền văn hóa ăn uống ở một dân tộc. Nó 

đã hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ, vì thế không chỉ là văn hóa vật chất mà còn 

là văn hóa tinh thần. VHAT là nét văn hóa được hình thành từ nhiều đời theo một cách 

tự nhiên. Hầu như dân tộc nào, quốc gia nào cũng đều có nét VHAT riêng. VHAT của 

từng nước có sự khác nhau do thời tiết, thói quen sinh hoạt tạo nên, vì thế mà VHAT 

của từng nước thường không bị nhầm lẫn. Ẩm thực Việt Nam đa dạng về các món ăn, 

có sự pha trộn của nhiều nguyên liệu và sự độc đáo của đồ chấm, tạo nên nền VHAT 

không thể nhầm lẫn với bất cứ quốc gia nào. Lịch sử ẩm thực Việt Nam đã phải trải qua 

nhiều biến cố thăng trầm, do đó ẩm thực hiển nhiên có biến đổi so với khi mới ra đời. 

Ngày xưa, tổ tiên chúng ta có thói quen ăn uống rất nhạt, nhất là ở khu vực miền Trung. 

Hầu như tất cả thức ăn đều được kết hợp từ các vị: Đắng, chua, cay, mặn, ngọt, nhưng 

phần trang trí thức ăn sao cho đẹp mắt thì không được chú trọng. Trong bữa ăn chỉ có 

bát cơm là dùng riêng, còn lại tất cả canh, rau, thức ăn mặn và nước chấm đều dùng 

chung cả nhà. Thói quen sinh hoạt này vẫn tiếp tục được duy trì cho đến tận bây giờ. 

Ẩm thực Việt Nam ngày nay vẫn tiếp tục thừa kế nét ẩm thực xưa nhưng có nhiều điểm 

tích cực và đổi mới. Những nét ẩm thực xưa cũ vẫn tiếp tục được duy trì trong nhiều gia 

đình một cách trọn vẹn, nhưng do sự phát triển của nền kinh tế và sự mở cửa hợp tác 

giao lưu của đất nước mà rất nhiều luồng văn hóa mới được xâm nhập vào Việt Nam. 

Ẩm thực nước ngoài khi vào đến Việt Nam được tiếp thu và sáng tạo thêm để hấp dẫn 

hơn và phù hợp khẩu vị người Việt hơn. Thông qua quá trình tiếp thu học hỏi nét đẹp 

ẩm thực của các nước, VHAT nước ta đã trở nên đa dạng, phong phú hơn, v.v.  

7.1. Biến đổi về nguồn lương thực, thực phẩm 

Nguồn lương thực và thực phẩm luôn luôn được gia tăng và không ngừng biến đổi 

trong đời sống của các dân tộc ở Điện Biên qua tiến trình lịch sử. Nhìn chung, các giống 

cây lương thực chính của đồng bào dân tộc ở Điện Biên đều có gốc từ lúa, gạo. Xưa kia, 

dân tộc Thái và một số DTTS lấy luá nương làm lương thực chính. Lúa nếp là thứ lúa 

đã thích nghi lâu đời với đồng bào Thái. Lúa tẻ được trồng muộn hơn, nó gắn liền với 

gạo tẻ của cư dân đồng bằng Bắc Bộ du nhập theo đồng bào Kinh lên Điện Biên từ sau 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Chính nhờ có gạo tẻ, mà đồng bào các 

DTTS trước đây sử dụng gạo nếp là chủ yếu đã chuyển sang ăn gạo tẻ là chủ yếu. Những 

nhóm cư dân Mông, Dao di cư từ nam sông Dương Tử xuống vùng núi cao phía Bắc 

Việt Nam phải di thực cây ngô là thứ không phải là cây bản địa và dùng làm lương thực 

chính. Cây cao lương, mạch ba góc cũng là những cây trồng được hình thành sau này. 

Trong thời gian đói kém, nhiều DTTS đã sử dụng ngô, cao lương, lúa mạch là nguồn 

lương thực chính, nhưng về sau này đời sống tốt hơn đã chuyển sang sử dụng gạo tẻ làm 

lương thực chính. Về sau, cùng với nhiều giống cây lương thực nhập nội như sắn, củ 

dong riềng, v.v. đựơc du nhập vào Điện Biên đã làm cho hệ thống cây trồng của lớp 

người đến cư trú từ cổ chí kim ở Điên Biên ngày một phong phú. Có những cây trồng 
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rất cổ nhưng cũng có những lớp cây mới lạ từ các châu lục khác hoặc xưa chưa từng 

trồng, ví dụ như lịch sử của giống khoai tây mới chỉ được thuần hóa trong đại chiến thế 

giới thứ nhất và đồng bào Thái cũng biết đến khoai tây khi giống này được người Pháp 

mang vào Việt Nam. 

Thực phẩm ở Điện Biên có nguồn gốc thiên nhiên vô cùng đa dạng. Do sinh tồn 

trong vùng địa lý có khí hậu thay đổi theo mùa rất rõ rệt, có nhiều rừng, có những con 

sông lắm tôm nhiều cá, có những nguồn thịt thú rừng đặc sẳc, nguồn côn trùng, lưỡng 

thê rất giá trị tạo nên một hệ sinh thái theo mùa rất phong phú. Tuy tài nguyên động vật, 

thực vật rất phong phú nhưng đi liền với lối khai thác bừa bãi thiên nhiên trong những 

năm trứớc đây, nên rừng núi đã ngày càng suy cạn, muốn khai thác tài nguyên thiên 

nhiên cần có những giải pháp tái phục hồi. Trước đây, để có nguồn thực phẩm cho bữa 

ăn hàng ngày, các DTTS chủ yếu hái lượm, săn bắt từ rừng, từ sông suối. Ngày nay, 

rừng đã được quản lý, sông suối cũng không có nhiều cá tôm như xưa người dân chủ 

yếu sử dụng nguồn thực phẩm từ chăn nuôi gia súc, gia cầm hoặc nuôi thú rừng, cây 

trồng trên nương, ruộng, cá tôm trong ao nhà, v.v. 

Lấy ví dụ về dân tộc Thái làm điển hình cho các DTTS ở Điện Biên, trước đây họ 

chăn nuôi, trồng trọt thuận theo tự nhiên, mặc dù năng suất thấp, nhưng sản phẩm làm 

ra có chất lượng tốt, ăn ngon miệng, đảm bảo VSATTP. Ngày nay sản xuất lương thực, 

thực phẩm hầu hết đều có sự tác động của kỹ thuật canh tác nuôi trồng mới, sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc thú y, thức ăn công nghiệp, 

chất kích thích tăng trọng, chất tạo nạc, v.v. tuy đem lại năng suất cao, sản lượng lớn, 

nhưng chất lượng sản phẩm lại giảm đi, ăn không ngon miệng, nhiều khi còn gây ngộ 

độc cho con người, v.v. Trong trồng trọt ngày nay có thêm nhiều loại giống lúa tẻ, lúa 

nếp mới có năng suất cao, các giống ngô mới như ngô bao tử, khoai lang các loại, sắn 

cao sản, đậu tương và lạc cao sản, v.v. Một số loài rau ăn đồng bào ăn quen trước đây 

thu hái ở trong rừng, nay được người Thái mang về trồng trong vườn nhà như: Rau bò 

khai, rau gai, cây vả, cây sung, cây núc nác, v.v. được bón phân và tưới nước thường 

xuyên, nên phát triển tốt hơn, thuận tiện cho việc thu hái về chế biến món ăn, nhưng 

chất lượng được đánh giá là không ngon bằng cây mọc tự nhiên. Ngoài ra, ngày nay 

cũng có thêm các giống rau, củ du nhập như cải bắp, su hào, súp lơ, rau cần tây, v.v.; 

các loại quả du nhập như mắc ca, táo, cà dài, đậu đỗ, bí siêu quả, v.v. Trong chăn nuôi, 

người Thái cũng phát triển thêm các con giống du nhập như gà mía, chim trĩ, vịt trắng, 

ngan Pháp, lợn siêu nạc và chăn nuôi động vật hoang dã như lợn rừng, nhím, dúi, ong 

Ý, hươu, nai, ba ba, v.v. 

Khi bàn về các món ăn mang bản sắc của các dân tộc ở Điện Biên người ta thường 

thống kê thực đơn các món ăn xuất hiện trong các nhà hàng, trong các chợ, trong các lễ 

hội và các khu nghỉ dưỡng, v.v. Xu hướng chung là người ta liệt kê ra những bản danh 

sách các món ăn, cách ăn, đồ uống. Khó mà tách bạch ra là món ăn này chỉ có ở đồng 

bào dân tộc này mà không thấy có ở các dân tộc khác; món này thì hầu hết mọi người ai 

cũng ăn được và ủng hộ, v.v. Ca ngợi tâng bốc một thứ “quốc hồn quốc túy” có thể hợp 
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với một nhóm người và thường là người bản địa mà chưa chắc đã hợp với số đông và 

những người đến chỉ để tìm hiểu cho biết. Vì vậy, nên tách bạch và khôn ngoan tạo ra 

những cơ hội để du khách có điều kiện trải nghiệm, đặc biệt với các du khách là trẻ em 

và kĩ tính trong ăn uống. Phải tăng tính hòa đồng và tạo sự sẻ chia, đồng cảm một cách 

rất hài hòa. Đấy là DLAT, phải làm sao khai thác được cái ngon, cái tài khéo và đem lại 

những giá trị trong cảm nhận của mỗi người dù điều ấy không phải là dễ. Các thực đơn 

của tầng lớp quý tộc Thái trước kia, nghi lễ ẩm thực sang trọng của họ là những giá trị 

có ích trong việc giới thiệu VHAT Điện Biên. 

Các dân tộc khác nhau có thể có những món ăn khác nhau trong dịp lễ hội khác 

nhau nhưng cũng có nhiều món ăn chung cho các dân tộc. Ngoài một số ít món ăn đặc 

biệt chế biến cầu kì thì cũng có nhiều món ăn giản đơn và người ta chú ý đến nghi lễ của 

cách chế biến, dâng cùng chứ không hẳn là giá trị của vật cúng hay đồ ăn được dâng lên 

ban thờ. Tất nhiên, trong mọi lễ hội ẩm thực người ta đều chú trọng đến phần nghi thức 

của lễ hội vì ý nghĩa của phong tục ấy. Cảm nhận của người tham gia các lễ hội ấy là 

tùy thuộc cảm nhận và tính thiêng liêng của mỗi bữa tiệc ẩm thực và cá nhân của mỗi 

người tham dự. Có những nghi lễ chỉ là để trình diễn, giao lưu học hỏi lẫn nhau, nhưng 

chưa chắc người dự có thể đồng cảm được với người trong cuộc. Xu hướng chung của 

những người tổ chức lễ hội ẩm thực là họ phải tìm cách có được nhiều du khách qua các 

bữa tiệc được tổ chức ngon, lạ, có ý nghĩa. 

Muốn phát triển DLAT thì điều quan trọng là phải quan tâm đến tất các nguồn 

nguyên liệu phục vụ cho chế biến lương thực, thực phẩm. Các loại sản vật bản địa, đặc 

sản bất kể có nguồn gốc bản địa hay du nhập và chế biến theo kiểu Điện Biên. Du lịch 

là không được xem thường “mọi của lạ” dẫu rằng nó là sản phẩm có giá trị và đem lại 

những khoái cảm của mọi loại hình du lịch khác nhau. Đồ rừng là một nhu cầu của thực 

khách nên cần chăn nuôi thú rừng theo quy định của Luật Chăn nuôi để làm phong phú 

thực đơn các món ăn truyền thống của Điện Biên. 

7.2. Biến đổi về món ăn, đồ uống 

Biến đổi về món ăn 

Trước đây, khi các DTTS trên địa bàn tỉnh còn sống phụ thuộc vào rừng, tự do 

khai thác thú rừng, lâm thổ sản thì các món ăn của họ đã được định hình và trao truyền 

từ đời nay sang đời khác. Sau này, do giao lưu, tiếp xúc với bên ngoài như người Pháp, 

người Kinh, người Lào, v.v. cùng với sự biến đổi đời sống KT-XH theo chiều hướng 

tiến bộ nên có nhiều món ăn mới đã du nhập tới Điện Biên, trong đó tác động mạnh nhất 

là yếu tố người Kinh và yếu tố biến đổi đời sống KT-XH. 

Vẫn lấy dân tộc Thái làm ví dụ điển hình về sự biến đổi món ăn cho thấy đến thời 

điểm hiện nay, dễ dàng nhận thấy số lượng các món ăn của người Thái đã tăng lên rất 

nhiều so với trước, do người Thái đã trồng thêm được nhiều giống cây lương thực, cây 

rau, cây ăn quả, nuôi thêm được nhiều loại động vật và có nhiều thực phẩm du nhập, tạo 

nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào cho ẩm thực. Ngoài các gia vị truyền thống luôn 
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sẵn có như ớt, mák khén, hạt dổi, thảo quả, gừng, riềng, tỏi, sả, v.v., người Thái có thể 

mua dễ dàng các loại gia vị du nhập như dầu ăn, mì chính, ngũ vị hương, nước mắm, 

mắm tôm, hạt tiêu, bột nêm, xì dầu, tương, súp, v.v. 

Phương pháp chế biến các món ăn của người Thái ngày nay rất đa dạng so với 

trước do nguồn cung lương thực, thực phẩm từ thị trường rất phong phú, làm cho số 

lượng các món ăn đa dạng không thua kém mấy so với miền xuôi. Trước kia, người Thái 

chỉ chế biến thuần các món ăn truyền thống của dân tộc mình. Ngày nay, họ vừa chế 

biến các món ăn thuần dân tộc mình, vừa chế biến các món ăn của dân tộc khác, chủ yếu 

dân tộc Kinh như thịt chó nấu nhựa mận, cá kho, đậu phụ rán, giò, chả, nem rán, nem 

chua, hải sản khô, tôm hấp, lẩu các loại, v.v. và chế biến nhiều loại bánh khác nhau. 

Trước kia dụng cụ chế biến chủ yếu là nồi, xoong, chảo, chõ gỗ, v.v. là các dụng 

cụ truyền thống phù hợp với nấu trên bếp củi; trong chế biến sử dụng dao, thớt để băm, 

chặt, thái là chính. Ngày nay, có thêm nhiều loại dụng cụ chế biến tiện lợi, năng suất 

cao như máy xay thịt, cá chạy điện; dụng cụ gọt vỏ, thái sợi, nồi inốc, chõ đồ bằng kim 

loại, chảo chống dính, nồi áp suất, vỉ nướng kim loại, chảo chiên không dầu, lò vi sóng, 

bếp nướng dùng điện, v.v. Bếp nấu trước đây chỉ dùng bếp củi, bếp than, nay đã có thêm 

bếp ga, bếp từ, bếp điện và dụng cụ phù hợp để đun trên các loại bếp đó. Dụng cụ đựng 

món ăn và ăn cơm, trước đây chủ yếu làm bằng tre, giang, mây, đồ sành, sứ thô mộc 

hoặc có trang trí, nay được bổ sung bằng các loại bát đĩa phong phú về chủng loại, rất 

đẹp với chất liệu sứ, hình thức đẹp đẽ; ngoài mâm gỗ, mâm tre, giang nay còn có thêm 

mâm nhôm, v.v.; chỗ ngồi ăn bây giờ có thêm bàn chữ nhật, bàn tròn và ghế cao bằng 

chất liệu kim loại hoặc gỗ công nghiệp, thay vì trước đây là mâm gỗ, mâm tre, đệm ngồi 

bằng bông lau hoặc ghế tre, mây, v.v. Trước đây việc nấu nướng trong bữa cơm gia đình 

chủ yếu do phụ nữ, nay đàn ông cũng tham gia. 

Ngày nay, bên cạnh việc gia tăng nhiều món ăn, nhiều loại gia vị, nhiều thức chấm 

khác nhau, thì một số các món ăn truyền thống dân tộc Thái do nhiều nguyên nhân, ít 

được chế biến, dần bị mai một, thậm chí mất đi. Các món ăn liên quan đến thú lớn trong 

rừng đã bị mất hoàn toàn, do Nhà nước cấm săn bắt thú rừng và thu các loại súng săn, 

nên người Thái hầu như không đi săn bắn thú rừng lớn nữa. Một số nhà hàng và chợ có 

cung cấp nguyên liệu thịt thú rừng như nai, lợn rừng, v.v. nhưng đó là thú nuôi. Các con 

chim, thú nhỏ trong rừng cũng không còn nhiều như trước kia, do rừng bị khai phá làm 

nương, trồng cây cao su, cà phê, làm trang trại, làm vườn cây ăn quả, khu du lịch, v.v. 

Diện tích rừng bị thu hẹp, một mặt làm cho nhiều dòng suối nhỏ vị khô cạn, mặt khác 

do sự gia tăng dân số nhanh chóng, sự khai thác bừa bãi lâm sản nên các loại rau, măng 

rừng cũng không còn nhiều như trước, thậm chí có một số loại rau rừng không thể tìm 

kiếm được, các loại nấm rừng cũng không còn phong phú, theo đó các loại côn trùng, 

ấu trùng cũng rất hiếm gặp, mật ong rừng và thảo dược càng ngày càng khó tìm. Tình 

trạng ô nhiễm môi trường gia tăng, trong đó các hoạt động khai thác khoáng sản, chế 

biến dong riềng, sắn củ, v.v. khiến cho nhiều dòng suối bị ô nhiễm, ảnh hưởng lớn tới 

nguồn thuỷ sản, không hái được rêu đá, suối không có nhiều cá như trước, một số loài 
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cá gần như không còn; hoạt động phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân hóa học thường 

xuyên tại ruộng lúa, làm cho cá, tôm, ếch, nhái, cua, niềng niễng, cà cuống, lươn, v.v. 

cũng vắng bóng. Việc mất đi hoặc giảm sút nguồn nguyên liệu cho ẩm thực đã dẫn tới 

sự mất đi một số món ăn truyền thống của người Thái. Một nguyên nhân đáng kể nữa 

cũng làm mất đi một số món ăn truyền thống dân tộ không riêng ở người Thái mà còn ở 

nhiều DTTS khác, đó là do guồng quay của cuộc sống ngày nay nhanh hơn, mọi người 

bận rộn hơn so với trước, lực lượng chế biến món ăn truyền thống lại chính là lực lượng 

lao động chủ chốt nên không có nhiều thời gian để nấu các món ăn vốn đòi hỏi chế biến 

rất cầu kỳ, mất nhiều thời gian chuẩn bị nguyên liệu và chế biến. Các món ăn ngon, được 

coi là đặc sản của người Thái thường được chế biến để tiếp khách, nhưng những người 

khách thời nay đến thăm nhà cũng thường ăn uống nhanh chóng để ra về, không có 

nhiều thời gian chờ đợi như trước kia, nên gia chủ không có đủ quỹ thời gian nấu các 

món ăn truyền thống để tiếp đãi, nhất là các món mất nhiều thời gian. Trong trường hợp 

đó, gia chủ thường làm các món ăn đơn giản hơn, hoặc mua thức ăn sẵn. Vì vậy, nhiều 

món ăn truyền thống phức tạp ít được thực hành, dẫn đến mai một. 

Biến đổi về đồ uống 

Đồ uống hàng ngày trước đây của các DTTS thường là nước lã lấy từ nguồn nước 

mó, nước suối, về sau người dân đã chuyển sang uống nước đun sôi để nguội, hoặc nước 

đun với quả bí đao, với lá, rễ của một số cây dược liệu, v.v. Người Hà Nhì còn thường 

dùng loại chè thuốc để uống hàng ngày. Người Thái trước đây hàng ngày uống nước lã, 

ngày nay uống nước đun sôi để nguội, hoặc nước đun với một số loại lá cây có tính mát, 

kích thích ăn ngon cơm, dễ ngủ, v.v. ngoài ra, họ còn uống nước máy, nước đóng chai, 

nước lọc từ các máy lọc nước gia đình đảm bảo VSATTP, nước trái cây tự nhiên hoặc 

nước trái cây đóng hộp. Người dân các DTTS trước đây ít uống trà, ngày nay đã sử dụng 

các loại trà tươi, trà khô, nhiều gia đình đã có thói quen pha trà tiếp khách khi có khách 

đến thăm nhà. Những năm gần đây, đồ uống hàng ngày của người dân đã trở nên đa 

dạng, phong phú hơn xưa rất nhiều, có nước ngọt, cà phê, nước hoa quả, v.v. được đóng 

vào chai hoặc lon, đảm bảo VSATTP. Ngày nay, đồ uống của người Thái và các DTTS 

khác đã trở lên đa dạng, phong phú về chủng loại, đẹp về mẫu mã, đảm bảo chất lượng, 

VSATTP, được chế biến theo các quy trình hiện đại, từ nước uống hàng ngày, đến nước 

giải khát, nước uống có ga, nước ngọt, trà khô, cà phê đóng túi, sữa tươi, sữa hộp, sữa 

đặc, sữa chua, v.v.  

Rượu là loại đồ uống truyền thống của các dân tộc ở Điện Biên, chủ yếu là các 

được chế biến bằng cách lên men lương thực, ngũ cốc, không chưng cất như: Rượu cần, 

rượu nếp, hoặc có chưng cất như rượu trắng. Rượu nếp đã có từ rất lâu đời, thời văn hóa 

Đông Sơn con người đã có rượu nếp. Về sau này, bên cạnh các loại rượu truyền thống, 

còn xuất hiện thêm các loại rượu ngâm dược liệu từ động vật hoặc thực vật. Ngoài các 

loại rượu trắng, rượu ngâm dược liệu truyền thống (động vật, thực vật), còn rất nhiều 

loại đồ uống có cồn, mua dễ dàng các loại bia, rượu vang từ các quán bán tạp hoá tại 

thôn/ bản, thị tứ, thị trấn (chủ yếu do người Kinh bán) cho đến siêu thị, cửa hàng thực 
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phẩm, cửa hàng tạp hoá, chợ dân sinh. Các loại rượu ngâm ngày nay cũng đa dạng hơn 

xưa, với nguyên liệu ngâm gồm nhiều loại quả hơn. Một số loại rượu tuy vẫn ngâm với 

các nguyên liệu truyền thống như táo mèo, ba kích, v.v. nhưng đã đóng chai, dán nhãn 

để bán với giá cao hơn. Một số cơ sở sản xuất đã sáng tạo các loại rượu đóng chai với 

nhãn mác đẹp, chẳng hạn rượu của Đinh Thị Oanh mang lại giá trị rất cao, được làm từ 

nguyên liệu địa phương kết hợp cách chế biến hiện đại tạo ra loại rượu có hương liệu 

thơm ngon, v.v.; hoặc rượu đặc sản Mông pê Tủa Chùa nổi tiếng nay đã được đóng chai, 

dán nhãn để bán trên thị trường mang lại giá trị cao hơn. Rượu là một sản phẩm DLAT 

rất tốt, là thành phần không thể thiếu trong ăn uống và trong các nghi lễ. 

Bên cạnh sự đa dạng của đồ uống, thì cũng có những đồ uống truyền thống bị mai 

một dần, chẳng hạn rượu nấu bằng men lá, rượu cần. Trước đây, nhiều DTTS thường 

chế biến rượu trắng bằng men lá tự chế, uống rất ngon, nhẹ nhàng, mà không đau đầu. 

Ngày nay, khó tìm kiếm nguyên liệu chế men lá, họ chủ yếu chế biến rượu trắng bằng 

men thuốc bắc mua ở chợ. Mặt khác, năng suất rượu nấu từ men lá thấp hơn nấu từ men 

thuốc bắc, nên người dân không muốn sử dung men lá nữa. Rượu cần cũng ít được chế 

biến hơn do sự lấn át của rượu chưng cất, bia. Các dụng cụ nấu rượu truyền thống của 

các DTTS ngày nay hầu hết đã thay bằng các dụng cụ giống như của người Kinh, hiện 

đai hơn và có năng suất, sản lượng lớn hơn. Các loại rượu ngâm động vật quý hiếm như 

cao hổ, tay gấu, bao tử nai, hoẵng, v.v. hiếm dần đi do các loài thú quý hiếm này đã 

được bảo vệ, người dân không được phép săn bắt. 

7.3. Biến đổi về ứng xử trong ăn uống 

Về chuẩn mực chế biến món ăn: Các món ăn hiện tại không giữ được các chuẩn 

mực chế biến như trước kia, ví dụ như các loại tôm cá liu tiu đáng lẽ phải gói lá nướng 

mới đúng chuẩn mực của thời xưa, nhưng vì không có thời gian nên người ta đem nấu, 

kho, hoặc rán; một số món phải gói lá đồ trong chõ, nhưng vì không có thời gian nên 

đem nấu trong nồi dạng như canh đặc; một số món ăn đáng ra phải xiên que tre nướng 

mới hợp khẩu vị của người già, nhưng vì không có thời gian và không có bếp củi nên 

đem rán hoặc xào khiến cho các cụ khó ăn, v.v. 

Về cơ cấu món ăn: Trong bữa ăn, các món rau, củ, quả rừng giảm đi, thay thế bằng 

các món rau, củ, quả trồng được hoặc mua ngoài chợ, với thành phần đa dạng, phong 

phú hơn. Rau, củ, quả trước đây chỉ ăn theo mùa, “mùa nào thức ấy”, thì nay được ăn 

quanh năm. Không còn, hoặc còn rất ít các món ăn từ thịt thú rừng săn bắt trong tự 

nhiên, thay vào đó là sự gia tăng nhóm thịt mua ở ngoài chợ; các món ăn truyền thống 

dân tộc chế biến cầu kỳ, mất nhiều thời gian giảm đi rõ rệt, thay bằng các món ăn chế 

biến nhanh hoặc mua sẵn ngoài chợ. 

Cách tổ chức ăn uống: Trước đây khi tổ chức đám cưới, liên hoan nhà mới, người 

Thái chỉ đặt mâm ở trong lòng ngôi nhà sàn, có sự phân biệt phía đầu mâm, phía cuối 

mâm và tùy theo thứ bậc của từng người mà sắp xếp chỗ ngồi cho hợp lý. Ngày nay, khi 

có các sự kiện trên, người Thái bày mâm và tổ chức ăn uống ở dưới sân nhà, không quan 

trọng việc phân biệt đầu mâm, cuối mâm nữa và cũng không ngồi theo thứ bậc nữa, cứ 
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đến đủ mâm là ngồi ăn. Trước đây, trong đám cưới, liên hoan nhà mới, ở các mâm có 

người già ngồi, gia chủ phải cắt cử một người trẻ ngồi để phục vụ người già, nhưng ngày 

nay do người trẻ bận làm ăn, nên người già tự rót rượu, phục vụ lẫn nhau. Trước kia, 

trong các bữa ăn sáng, bữa trưa và bữa tối, hầu như có đầy đủ các thành viên trong gia 

đình tập trung ăn uống tại nhà, chỉ trừ những thành viên đi rừng chưa kịp về nhà (lúc đó 

rất ít người đi học, đi lính, đi phu, đi làm xa nhà). Ngày nay, trong bữa sáng, việc ăn 

uống không còn tập trung như trước, có người đi ăn bên ngoài (ăn phở, bún, bánh, v.v.), 

có người ăn cơm ở nhà; bữa trưa, tuỳ theo công việc nên có người ăn ở nhà, có người 

ăn ở nơi làm việc; bữa tối vẫn như trước đây, thường có đủ thành viên trong gia đình 

nhất. Hiện nay, hầu như nhà nào cũng có con cháu đi học, đi làm xa, có khi cả năm mới 

về thăm nhà một vài lần vào dịp lễ, tết, nghỉ hè, nghỉ phép, nên trong các bữa cơm 

thường ngày gia đình nào cũng có ít thành viên ăn cơm ở nhà. Trước kia, người Thái 

vừa ăn cơm vừa nói chuyện, nay trong bữa ăn mọi người vừa ăn cơm vừa xem tivi, nên 

ông bà cha, mẹ ít có cơ hội nói chuyện với con cháu, càng không có cơ hội truyền đạt 

kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, các câu chuyện cổ tích cho con cháu. Ngược lại, qua 

phương tiện truyền thông đại chúng, con cháu lại nắm bắt được nhiều thông tin bên 

ngoài (trong tỉnh, trong nước, quốc tế, thông tin về khoa học kỹ thuật, v.v.). 

Các kiêng kỵ trong ăn, uống ở các dân tộc có nhiều thay đổi theo chiều hướng bỏ 

qua nhiều quy định truyền thống. Chẳng hạn, trước kia người Thái kiêng dùng nia để 

làm mâm cơm, nay trong một số nhà hàng của người Thái lại dùng mẹt (trông giống cái 

nia nhỏ) để bày mâm. Trước kia, người Thái kiêng không được sử dụng vật dụng mới 

mua về (con dao, cái thớt), hoặc mới đan lát xong để chế biến thịt dê, thịt mèo, nhưng 

nay điều kiêng này không còn ai thực hiện. Trước kia, người Thái kiêng bước qua rau 

măng hoa củ quả, nhưng nay ở ngoài chợ, các thực phẩm này thường bày bán trên nền 

đất lót ni lông, nhiều người Thái vẫn bước qua để chọn hàng, bỏ qua kiêng kỵ này. Trước 

kia, người Thái kiêng gõ đũa, muôi vào miệng xoong, chảo, nhưng nay các cháu thanh 

thiếu niên khi nấu cháo rất hay gõ đũa, muôi vào miệng xoong. Trước kia phụ nữ trong 

những ngày hành kinh phải kiêng làm các công việc ủ, nấu rượu, nhưng ngày nay tại 

một số gia đình chuyên nấu rượu bán, người ta không quan tâm tới kiêng kỵ này. Trước 

đây, kiêng uống rượu rót một lần, nhưng ngày nay tại các quán hàng ăn sáng, người ta 

chỉ rót rượu một lần cho đầy cốc để uống cho dễ tính tiền. Trước đây, nếu gia đình có 

khách đến thăm, trẻ nhỏ dưới ba tuổi và người mẹ của cháu bé sẽ ăn một mâm riêng, 

ngày nay thì ăn chung một mâm với cả nhà. Ngày nay, khi ngồi ăn cơm, phụ nữ mặc 

váy không phải xoay người đi một ít như trước nữa, mà ngồi thẳng với mâm cơm. Ngày 

nay, người được gắp thức ăn cho không phải cảm ơn bằng lời nói có vần điệu, dài dòng 

như trước nữa, mà chỉ nói một câu ngắn gọn "hảo hằn nơ!” (“cảm ơn nhé!"). Tương tự, 

khi đang ngồi trong mâm cơm mà muốn ra ngoài cũng không phải nói dài dòng, mà chỉ 

nói đơn giản là “con/ cháu xin phép ra ngoài có chút việc, v.v.”. Trước đây, khi uống 

ngụm rượu đầu tiên, người Thái phải chắt một chút rượu xuống khe sàn để mời thần đất, 

linh hồn tổ tiên của bên vợ, linh hồn tổ tiên của khách… nhưng ngày nay giới trẻ ăn 

uống trong các nhà hàng không thực hiện thủ tục này nữa, v.v. 
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Điện Biên là tỉnh có sân bay quốc tế vùng Tây Bắc, là tỉnh có điều kiện kinh tế 

phát triển đặc biệt bởi hoàn cảnh lịch sử của nó. Sau chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, 

Điện Biên là nơi có nhiều người Kinh lên xây dựng và có một mô hình KT-XH rất đặc 

biệt. Điện Biên cũng là nơi mang nhiều sắc thái VHAT được phát triển từ các vùng, 

miền trong cả nứớc vể đây xây dựng kinh tế cho mảnh đất lịch sử này. Ngày nay lên 

Điện Biên du khách đến từ bất cứ vùng, miền nào trong cả nước cũng có thể thưởng 

thức mọi sản phẩm ẩm thực từ Bắc chí Nam và tất nhiên cả nhiều sản phẩm đặc sản của 

đồng bào DTTS. Đấy là lợi thế, vừa là cơ hội để làm giàu cho Điện Biên, đồng thời tạo 

cơ hội phát triển kinh tế du lịch theo mô hình giao lưu, trao đổi và cùng phát triển. Du 

lịch giao lưu kinh tế, văn hóa chắc chắn sẽ giúp cho Điện Biên có thêm động lực mới. 
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Chương 8. HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN, TRUYỂN THÔNG, QUẢNG BÁ 

VĂN HOÁ ẨM THỰC CÁC TỘC NGƯỜI Ở ĐIỆN BIÊN 
 

8.1. Hoạt động bảo tồn văn hoá ẩm thực các tộc người tỉnh Điện Biên 

Các chính sách, giải pháp nhằm mục đích bảo tồn, phát huy các giá trị VHAT tiêu 

biểu của tỉnh Điện Biên được thực hiện lồng ghép trong các chương trình, dự án, đề án 

về bảo tồn văn hóa nói chung, về phát triển du lịch, giảm nghèo và phát triển KT-XH 

của các địa phương. Có thể nói bảo tồn VHAT với phát triển du lịch có mối quan hệ hữu 

cơ với nhau. Phát triển du lịch chính là góp phần bảo tồn VHAT và bảo tồn VHAT cũng 

là góp phần để phục vụ phát triển du lịch.  

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đặt 

mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị DSVH các dân tộc để phát triển du lịch trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn, góp phần đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. 

Nghị quyết này đã đẩy mạnh hội nhập, liên kết hợp tác với các tỉnh trên cả nước, triển 

khai mở rộng với các nước trong khu vực, thành lập văn phòng đại diện du lịch tỉnh 

Điện Biên tại các tỉnh Bắc Thái Lan để thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút 

khách du lịch. Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh phê 

duyệt Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn với 

phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, trong đó nêu rõ 4 

nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện 

Biên lần thứ XIV và phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch trong thời gian tới, 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 

07/5/2021 về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Ngày 29/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên tiếp tục ban hành Nghị 

quyết số 11-NQ/TU về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn 

với phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp đó, ngày 

31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3414/QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo 

tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển KT-XH giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hiện nay, Sở VHTTDL đang chủ động phối hợp 

với các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

theo từng giai đoạn và hàng năm. 

Thực hiện nội dung được Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Gắn phát triển văn 

hóa với phát triển du lịch, đưa du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời bảo 

vệ, gìn giữ tài nguyên văn hóa cho các thế hệ mai sau”; Quyết định số 147/QĐ-TTg 

ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 

đến năm 2030”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 tỉnh 

Điện Biên tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp như: Thứ nhất, nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của người dân trong bảo tồn, phát huy giá trị DSVH và các thực hành 

văn hóa truyền thống. Thứ hai, đẩy mạnh triển khai và hoàn thiện việc số hóa dữ liệu về 

DSVH Điện Biên. Thứ ba, đa dạng hóa sản phẩm du lịch dựa vào tài nguyên văn hóa 
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các dân tộc. Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bảo tồn, phát huy giá trị 

DSVH gắn với phát triển du lịch, bồi dưỡng kiến thức về giá trị các DSVH, có chế độ 

đãi ngộ với các nghệ nhân, già làng, trưởng bản.  

Công tác bảo tồn VHAT phục vụ cho phát triển DLCĐ vùng Tây Bắc và tỉnh Điện 

Biên còn được đưa vào các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm hướng nghiệp tại các nhà 

trường. Trong năm học, nhiều trường ở vùng Tây Bắc đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 

các buổi ngoại khóa, ngày hội STEM, mô hình “Trường học gắn với thực tiễn”, “Trường 

học đa văn hóa” để giáo dục cho học sinh ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá 

trị văn hóa truyền thống, trong đó có VHAT. Học sinh các nhà trường được trải nghiệm 

chế biến các món ăn của dân tộc mình, tạo không gian ẩm thực và thuyết trình để giới 

thiệu về ẩm thực quê hương mình. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ quản đề tài 

nghiên cứu khoa học về sưu tầm các giá trị ẩm thực tỉnh Điện Biên để phục vụ phát triển 

du lịch và xoá đói giảm nghèo cũng là một hoạt động quan trọng nhằm bảo tồn và phát 

huy VHAT các dân tộc ở Điện Biên. 

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có hơn 120 nhà hàng có quy mô phục vụ cùng lúc từ 

100 đến 1.300 khách. Các cơ sở cung cấp dịch vụ ẩm thực chuyên nghiệp này phần lớn 

nằm ở TP. Điện Biên Phủ, trong đó có những nhà hàng nổi tiếng, góp phần thực hiện 

bảo tồn VHAT của tỉnh: Nhà hàng chay Yên Ninh, Dân Tộc Quán, nhà hàng Thaisphere, 

nhà hàng A1, nhà hàng Dê 79, nhà hàng gà Tây Bắc, v.v. với đa dạng các món ăn, đặc 

sản đặc trưng của Điện Biên, điển hình như: Thịt sấy (nhứa giảng); cá nướng (pa pỉnh 

tộp); gà mọ (cáy mọ), gà nướng (cáy pỉnh), lạp chín, lạp sống (cỏi súc, cỏi đíp), xôi tím 

(khẩu cắm), khẩu lam (cơm lam), thịt lợn nộm lá chua chát (nhứa mu chụp xổm phát), 

thịt lợn băm gói lá nướng (nhứa phò), xôi nếp nương, lươn cuốn lá nướng, món lạp, 

món lẩu, măng đắng, canh bon da trâu, v.v. Những món ăn này luôn là đối tượng để du 

khách vừa thưởng thức vừa tìm hiểu đặc trưng VHAT của đồng bào các dân tộc. 

Toàn tỉnh có 11 bản VHDL đang triển khai các dịch vụ phục vụ khách du lịch với 

các nội dung giao lưu ẩm thực, văn hóa, văn nghệ. Ngoài ra, có 4 homestay đáp ứng 

được nhu cầu ăn, nghỉ và trải nghiệm của du khách. Dịch vụ ẩm thực ở các bản VHDL 

thể hiện đậm bản sắc văn hóa dân tộc hơn so với trong hệ thống nhà nghỉ, khách sạn. 

Bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên là một trong 8 bản VHDL đầu tiên của Điện 

Biên được đầu tư, xây dựng nhà văn hóa và nâng cấp thành bản VHDL giai đoạn 2003-

2010. Sau gần 20 năm tham gia phát triển DLCĐ, người dân bản Mển đã thành thạo hơn 

với cách làm du lịch gắn với xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Bản thành lập một tổ ẩm thực gồm 10 người có kinh nghiệm trong chế biến ẩm thực; 

một đội văn nghệ gồm 15 thành viên và HTX thổ cẩm gồm 30 thành viên. Đến với bản 

Mển, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm các sinh hoạt đời sống hàng ngày cùng bà con 

địa phương như được tham gia chế biến và thưởng thức các món ăn đặc trưng dân tộc 

Thái như: Cơm lam, xôi nếp nương, cá suối nướng, các món ăn từ măng đắng và hoa 

ban, v.v. Ngoài ra, du khách còn kết hợp với các trải nghiệm dệt, thêu thổ cẩm; chăm 

sóc gia súc, gia cầm; xuống suối bắt cá, lên rừng lấy củi. Buổi tối sẽ là không gian giao 



340 

 

lưu văn nghệ đặc sắc do đội văn nghệ cũng chính là những người dân trong bản thể hiện. 

Nhờ đi đúng hướng trong việc phát triển du lịch bền vững nên bản Mển không những 

đã trở thành điểm du lịch thu hút đông du khách trong và ngoài nước mà còn bảo tồn 

được bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Thái. Mới đây, tại Liên hoan ẩm thực Tây 

Bắc (20-23/10) với sự tham gia của 11 tỉnh, thành phố, Nhà hàng Dân tộc quán - đại 

diện tỉnh Điện Biên đã xuất sắc giành giải nhì với các món ăn đặc trưng của dân tộc 

Thái. Ngoài ra, ngành VHTTDL còn quảng bá ẩm thực trên kênh Cổng TTĐT của 

ngành; thường xuyên phối hợp, kết nối với các công ty lữ hành, đơn vị truyền thông báo 

chí để giới thiệu, quảng bá, xây dựng tour, tuyến ẩm thực; phối hợp với VTV2 thực hiện 

các phóng sự giới thiệu đặc sản của vùng đất Tủa Chùa, v.v. 

Các homestay tại địa bàn tỉnh Điện Biên có thế mạnh là các nhà sàn mang tính 

truyền thống mang đậm nét văn hóa Thái. Bản sắc văn hóa được thể hiện từ kiến trúc 

nhà nghỉ cho đến các trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt và cả ẩm thực đều gắn liền với 

đời sống thường ngày của đồng bào Thái. Du khách tới đây không chỉ đơn thuần nhìn 

ngắm những thực thể kiến trúc mà còn có thể đi xe đạp thong dong ngắm cảnh bản, tiếp 

xúc với người bản địa chất phác, thân thiện, mến khách, được trải nghiệm các giá trị văn 

hóa, sinh hoạt thường ngày, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, v.v. Ngoài ra, du khách 

có thể tự mình thu hái nguyên liệu, tham gia vào quá trình chế biến các món ăn truyền 

thống mang đậm bản sắc dân tộc cũng như các món khác tùy theo khẩu vị của mình. 

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong hơn 02 năm qua (2020-2021) đã 

ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và cung cấp dịch vụ ẩm 

thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên làm cho nhóm ngành này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 

đặc biệt là phân khúc nhà hàng ẩm thực. Cùng với việc sụt giảm số lượng khách nội địa 

đi du lịch, thị trường khách quốc tế đóng băng trong hai năm qua đã khiến cho rất nhiều 

các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh phải đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh 

viễn vì không còn đủ năng lực cầm cự kéo dài. Những cơ sở kinh doanh ăn uống còn lại 

hoạt động rất cầm chừng, công suất giảm còn 30-40%, có thời điểm chỉ còn 10-15% so 

với quy mô. Doanh thu các cơ sở giảm mạnh, lực lượng lao động trong ngành du lịch 

phần nhiều phải dịch chuyển sang các ngành, lĩnh vực khác để duy trì việc làm, thu nhập 

và đảm bảo đời sống. Số liệu thống kê so sánh một số chỉ tiêu cho thấy: Lượng khách 

du lịch đến Điện Biên năm 2020 đạt 351 ngàn lượt, giảm 2,41 lần so với năm 2019. 

Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 575 tỷ đồng, giảm 2,38 lần so với năm 2019. 

Năm 2021, lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 345 ngàn lượt, giảm 2,45 lần so vơi năm 

2019. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 562,1 tỷ đồng, giảm 2,43 lần so với năm 

2019. Số lượng lao động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn toàn tỉnh còn khoảng 6.000 

người, trong đó có khoảng 2.500 lao động trực tiếp và 3.500 lao động gián tiếp (giảm 

hơn 8.000 lao động so với thời điểm trước dịch bệnh). Việc kinh doanh du lịch với số 

lượng khách hạn chế, chủ yếu do số lượng khách bị giảm sút, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt 

động và doanh thu của các chủ cơ sở, nhất là các cơ sở phải thuê mặt bằng, vì chi phí 

thuê là khá lớn; mặt khác rất nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực đã buộc phải thay 

đổi phương án hoạt động, chuyển sang hình thức bán hàng mang về, cắt giảm nhân sự, 
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thu hẹp quy mô để thích ứng với các biện pháp phòng chống dịch, nhưng các biện pháp 

này cũng chỉ là giải quyết tình thế tạm thời để duy trì hoạt động cầm chừng vì lợi nhuận 

bị cắt giảm khá nhiều trong khi phải có thêm nhiều chi phí phát sinh như: Chi phí xăng 

xe giao hàng tận nơi, chi phí mua đồ đựng thức ăn, uống cho khách, v.v. Trong thời 

điểm đang bùng phát dịch Covid-19 ở giai đoạn đầu, thì dịch tả lợn châu Phi xảy ra vào 

6 tháng đầu năm 2021 đã khiến cho giá thành các thực phẩm khác bị tăng lên đáng kể, 

do người dân lo sợ lây bệnh từ thịt lợn nên đã chuyển sang những nguồn thực phẩm 

khác, khiến cho việc kinh doanh của các nhà hàng càng trở nên vô cùng chật vật vì giá 

nguyên liệu tăng đồng nghĩa với việc bắt buộc phải tăng giá thành sản phẩm do chi phí 

đội lên nhiều, dẫn đến việc giảm sút về các đơn đặt hàng. 

Sau khi Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ được ban 

hành, đã trở thành giải pháp cứu cánh cho tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là ngành du lịch 

cả nước nói chung và Điện Biên nói riêng. Bên cạnh đó, Chính phủ đồng ý cho phép mở 

cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022 cũng là một trong những bước tiến rất quan 

trọng để phục hồi ngành du lịch cả nước. Quy định việc du khách quốc tế đến Việt Nam 

không phải đăng ký theo tour, tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm mà chỉ cần đáp 

ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêm vacxin phòng Covid-19 cũng là cơ hội 

vàng để thu hút khách quốc tế trở lại trong năm 2022. Đối với ngành du lịch tỉnh Điện 

Biên, việc mở cửa sẽ là điều kiện quan trọng để cơ cấu lại ngành du lịch, tăng cường kết 

nối các dịch vụ đồng bộ thành một chuỗi giá trị, đẩy nhanh chuyển đổi số trong dịch vụ 

du lịch, hướng đến phục vụ tốt nhu cầu của khách du lịch. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

du lịch như lưu trú, lữ hành, vận tải, ẩm thực, v.v. cũng bắt đầu các hoạt động trở lại. 

Tháng 12/2021, hãng hàng không Bamboo Airways mở đường bay thẳng từ TP. Hồ Chí 

Minh đến TP. Điện Biên Phủ đã mở ra cơ hội mới cho du lịch Điện Biên tiếp cận thị 

trường khách nội địa miền Nam và ngược lại. Từ khi số lượng khách du lịch miền Nam 

đến Điện Biên tăng cao, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó có dịch vụ ẩm 

thực cũng đã có sự thay đổi để phù hợp với thị trường khách tiềm năng này. Với đặc thù 

về văn hóa vùng miền, khẩu vị du khách miền Nam thiên về các món ăn có vị ngọt từ 

đường, các khách sạn, nhà hàng, các bản VHDL, homestay cũng đã điều chỉnh cách chế 

biến. Các món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc bản địa về cơ bản vẫn giữ nguyên 

hương vị truyền thống, nhưng được giảm bớt các gia vị có độ cay như mắc khén, ớt, v.v. 

để phù hợp với khẩu vị của du khách, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. 

8.2. Hoạt động truyền thông và quảng bá văn hoá ẩm thực tỉnh Điện Biên 

Những năm gần đây, tỉnh Điện Biên luôn quan tâm đầu tư, khai thác phát triển 

ngành du lịch tương đối hiệu quả. Trong bức tranh tổng thể chung của ngành công 

nghiệp không khói đó, DLCĐ đã và đang được chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế đa 

dạng sắc màu văn hóa dân tộc để nhân rộng và thúc đẩy trở thành thế mạnh của Điện 

Biên. Ðể khai thác giá trị của VHAT, ngành VHTTDL tỉnh đã có nhiều hoạt động gắn 

kết, truyền thông, quảng bá ẩm thực địa phương cả trong và ngoài tỉnh. Ẩm thực dân tộc 



342 

 

liên tục được đưa đi giới thiệu cho du khách chiêm ngưỡng, thưởng thức tại các sự kiện, 

hội chợ du lịch lớn của khu vực và toàn quốc.  

Với vai trò là đơn vị kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các đơn vị, doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, thực hiện quảng bá rộng rãi về du 

lịch nhằm thu hút ngày càng đông đảo du khách đến địa phương, góp phần thúc đẩy KT-

XH phát triển, TTTTXTDL luôn đồng hành cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại địa 

phương cũng như các tỉnh, thành phố trên cả nước về công tác xúc tiến du lịch nói chung 

và hoạt động xúc tiến về ẩm thực du lịch nói riêng. Tại địa phương, TTTTXTDL đã tập 

trung tham mưu, tổ chức các sự kiện như: Đón các đoàn famtrip khảo sát các tuyến, 

điểm du lịch và các dịch vụ du lịch tại Điện Biên; duy trì hoạt động Điểm thông tin du 

lịch, thường xuyên cập nhật thông tin về các điểm tuyến, cơ sở lưu trú và các dịch vụ du 

lịch trên địa bàn tỉnh để kịp thời phục vụ công tác cung cấp, tư vấn hỗ trợ thông tin cho 

các đơn vị doanh nghiệp và khách du lịch. Thực hiện phát thanh, tuyên truyền, quảng 

bá, giới thiệu du lịch qua màn hình led tại Sân hành lễ Tượng đài chiến thắng; tổ chức 

xuất bản hàng ngàn ấn phẩm giới thiệu tuyến du lịch nội tỉnh, ngoại tỉnh và quốc tế (với 

các tỉnh Bắc Lào); sản xuất một số các sản phẩm quà tặng du lịch phục vụ công tác 

quảng bá, xúc tiến du lịch như cà vạt, cốc, bình giữ nhiệt, v.v.; thực hiện lắp đặt mới và 

thay thế các pano giới thiệu về du lịch Điện Biên tại các điểm di tích trên địa bàn, v.v. 

Đặc biệt, trong đầu năm 2019, TTTTXTDL đã phát hành hàng trăm cuốn sách ảnh “Ẩm 

thực Điện Biên” giới thiệu 37 món ăn, đồ uống tiêu biểu của tỉnh Điện Biên, cũng như 

gia vị, đồ chấm thông dụng, một số đặc sản địa phương, một số trái cây theo mùa. 

Trong năm 2020, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành Du lịch Việt Nam, 

TTTTXTDL đã chủ trì tổ chức Hội thi pha chế đồ uống tỉnh Điện Biên lần thứ nhất và 

lớp tập huấn pha chế đồ uống. Hội thi nhằm bảo tồn, phát huy, tôn vinh bản sắc văn hóa 

dân tộc và quảng bá giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế nét VHAT độc đáo 

của dân tộc Việt Nam nói chung và Điện Biên nói riêng. Tuyên truyền, quảng bá hình 

ảnh về miền đất, con người Điện Biên tươi đẹp, thân thiện và mến khách. Nâng cao nhận 

thức đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống về việc đăng ký cấp biển đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh 

của ngành du lịch và địa phương. Mở rộng mối quan hệ và giao lưu học hỏi kinh nghiệm, 

kỹ thuật giữa các doanh nghiệp, nhà hàng trên địa bàn. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ 

quan quản lý nhà nước về du lịch với các đơn vị, cá nhân và nhân dân kinh doanh dịch 

vụ ăn uống du lịch. Hội thi pha chế đồ uống được tổ chức lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh 

đã tạo ra được hiệu ứng rất tốt, lan tỏa đến đông đảo người dân địa phương và du khách. 

Công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá trên các trang TTĐT và mạng xã hội 

cũng được TTTTXTDL quan tâm đẩy mạnh: Viết, đăng tải hàng trăm tin, bài, video/clip 

giới thiệu các điểm du lịch, các sản phẩm dịch vụ du lịch, đặc biệt là giới thiệu về các 

nhà hàng, các món ăn ngon cùng những đặc sản, nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP 
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Điện Biên trên các trang thông tin điện tử (dulichdienbien.vn; dulichtaybac.vn) và trên 

các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok, youtube, v.v. 

Về hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Điện Biên tại các tỉnh, thành phố cũng 

được TTTTXTDL tích cực triển khai và chủ động tham gia các chương trình, sự kiện 

lớn về du lịch do các ngành, các địa phương tổ chức như: Hội chợ du lịch quốc tế VITM 

tại Hà Nội; Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc 

mở rộng giai đoạn 2020-2025; Sự kiện “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc"; Liên hoan ẩm thực, 

giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, triển lãm ảnh đẹp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. 

Hồ Chí Minh tại Hà Giang; Lễ hội du lịch và giới thiệu VHAT Hà Nội; chương trình 

“Làng và những Sắc hoa” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam; tổ chức 

chương trình “Những ngày VHTTDL tỉnh Điện Biên tại thành phố Hải Phòng”; Tổ chức 

các đoàn công tác khảo sát, trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo tồn, khai thác, phát huy 

các giá trị di tích lịch sử phục vụ phát triển du lịch tại một số tỉnh, thành phố như: Thái 

Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Phú Thọ, v.v. 

Sau khi Nghị quyết 128 được áp dụng, kết quả hoạt động du lịch của tỉnh cũng 

khởi sắc hơn từ sau khi dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát, bức tranh panorama được 

hoàn thiện và khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nỗ lực và cố gắng hết mức để tổ chức 

thành công Lễ hội Hoa Ban năm 2022. Sự kiện này càng có ý nghĩa khi được tổ chức 

ngay trước thời điểm Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch sau một thời gian 

dài ngừng trệ do dịch bệnh. Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Ban năm 2022 là hoạt động trưng 

bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch với sự tham gia của hơn 30 đơn vị 

đến từ các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; 55 gian hàng đã trưng bày, giới 

thiệu sản phẩm VHDL, quà tặng lưu niệm, sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm 

nông nghiệp đặc trưng, v.v. đã mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, hấp dẫn du 

khách đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm. Hoạt động này nhằm tăng cường giới 

thiệu, quảng bá nét văn hóa độc đáo, vẻ đẹp của mảnh đất, con người Điện Biên; các 

đặc trưng, thế mạnh về văn hóa, ẩm thực, phong tục tập quán, qua đó góp phần gìn giữ, 

bảo tồn và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc tại Điện Biên nói riêng và các địa 

phương khác. Hoạt động này cũng góp phần tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, 

thành phố, các doanh nghiệp lữ hành trong việc xây dựng và phát triển các sản phẩm, 

chương trình phục vụ khách du lịch. 

Hoạt động xúc tiến quảng bá cho Lễ hội Hoa Ban được tập trung triển khai từ rất 

sớm vì nó được xác định là nhiệm vụ lâu dài để thu hút khách du lịch đến Điện Biên. Sở 

VHTTDL yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên 

các trang mạng xã hội, vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động tích cực 

“like”, chia sẻ các bài viết giới thiệu đến các trang, nhóm có lượt người theo dõi cao trên 

các trang mạng xã hội nhằm giới thiệu, tiếp cận đến nhiều người; thực hiện gửi bài viết, 

thông tin giới thiệu về cuộc thi đến một số trang báo của các đơn vị như Tổng cục Du 

lịch, Tạp chí Du lịch, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, v.v.; lắp 
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đặt các pano, băng rôn tại các trục giao thông chính, một số đơn vị trường học; phát 

hành hàng nghìn tờ rơi giới thiệu thông tin về lễ hội tới các doanh nghiệp lữ hành, 

TTTTXTDL các tỉnh, thành phố; cung cấp thông tin giới thiệu lễ hội tại các cuộc giao 

ban báo chí của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổ chức đón Đoàn famtrip đối với 26 công ty 

lữ hành tại TP. Hồ Chi Minh khảo sát, xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch tỉnh Điện 

Biên; tổ chức Cuộc thi ảnh “Check-in Điện Biên” năm 2022; phối hợp với Đài Truyền 

hình Việt Nam đẩy mạnh công tác giới thiệu thông tin, truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc 

trên sóng VTV1. Nhìn chung, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh thông qua Lễ 

hội Hoa Ban năm 2022 đa dạng cả về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện, đem lại 

hiệu quả cao, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Điện Biên an toàn, thân thiện113. 

8.3. Tiềm năng du lịch ẩm thực tỉnh Điện Biên 

8.3.1. Vài nét về du lịch ẩm thực 

Theo định nghĩa của Hiệp hội DLAT: DLAT là sự theo đuổi những kinh nghiệm 

ẩm thực độc đáo và đáng nhớ, thường khi đi du lịch nhưng cũng có thể chỉ là DLAT tại 

nhà. Cụm từ “độc đáo và đáng nhớ” là chìa khóa để hiểu DLAT. Nhiều người khi nghe 

đến cụm từ “du lịch ẩm thực” thường nghĩ ngay đến một nhà hàng sang trọng hay những 

chai rượu vang hảo hạng, nhưng đó không phải là tất cả. Chính những trải nghiệm độc 

đáo và thú vị là điều hấp dẫn, thu hút du khách đến với loại hình du lịch này. DLAT bao 

gồm các loại kinh nghiệm ẩm thực, như các trường học nấu ăn, sách dạy nấu ăn, các 

chương trình ẩm thực trên truyền hình, các cửa hàng tiện ích của nhà bếp và các tour 

DLAT, v.v. Như vậy, DLAT qua các tour du lịch là một tập hợp con của DLAT nói 

chung. Theo đó, DLAT là một loại hình du lịch nhằm tìm hiểu VHAT của điểm đến. 

DLAT là cách để du khách hòa mình vào nền văn hóa của điểm đến, là xu hướng ngày 

càng được nhiều du khách quan tâm. Vì thế, Hội lữ hành ẩm thực thế giới định nghĩa 

DLAT như sau: “Đó là loại hình du lịch nhằm khám phá và thụ hưởng sự mới lạ, đáng 

nhớ của các trải nghiệm về đồ ăn thức uống, theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp”. 

Ở Việt Nam, DLAT mới được đề cập ở các bài viết và hội thảo, được một số công 

ty thực hiện, song chưa chú trọng ở tầm chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch của đất 

nước114. Trong khi đó, Việt Nam có nền VHAT phong phú và đa dạng, là tiềm năng to 

lớn cho việc phát triển loại hình DLAT. Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World 

Travel Awards) lần thứ 26-2019 dành cho khu vực châu Á và châu Ðại Dương, Việt 

Nam lần đầu được vinh danh ở hạng mục Ðiểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á. Sự kiện 

này thêm một lần cho thấy, nghệ thuật ẩm thực nước ta ngày càng khẳng định sức hấp 

dẫn đối với bạn bè quốc tế. Ðây cũng là kho tàng phong phú để "ngành công nghiệp 

không khói" khai thác, nhằm hình thành những sản phẩm du lịch độc đáo, mang đậm 

bản sắc Việt. Theo báo cáo toàn cầu về DLAT của Tổ chức Du lịch thế giới, du khách 

thường chi trung bình 1/3 ngân sách chuyến đi dành cho ẩm thực. Nhiều du khách không 

 
113 Nguồn: Đặng Minh Phương, TTTTXTDL tỉnh Điện Biên. 
114 Nguồn: Vương Xuân Tình, Du lịch ẩm thực: Kinh nghiệm thế giới và thực hiện ở Việt Nam, Báo cáo tại Hội thảo: “Bảo tồn 

& phát triển ẩm thực truyền thống Việt Nam”, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hội Đầu bếp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, 

31/3/2018. 
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những thích thú với đồ ăn có nguồn gốc địa phương mà còn muốn tìm hiểu về lịch sử, 

quá trình nấu nướng món ăn đó. Ðồng thời, có tới hơn 80% số đơn vị, tổ chức du lịch 

khi được điều tra đều xác định DLAT là yếu tố chiến lược đối với điểm đến, là động lực 

quan trọng cho phát triển du lịch. Bên cạnh việc thưởng thức, mang đến những trải 

nghiệm vị giác khác lạ, ẩm thực còn giúp du khách cảm nhận được nét văn hóa bản địa 

đặc sắc của từng vùng, miền, địa phương, từ đó tăng cường ấn tượng về điểm đến. Với 

những quốc gia có nền ẩm thực đa dạng, hấp dẫn, nếu bỏ qua việc tận dụng lợi thế về 

ẩm thực có nghĩa là đã bỏ qua cả "mỏ vàng" để phát triển du lịch. DLAT chính là cơ hội 

lớn để thúc đẩy kinh tế địa phương và đất nước, tạo điều kiện gia tăng chuỗi giá trị trong 

nông nghiệp, sản xuất chế biến thực phẩm, đồng thời giữ gìn và quảng bá văn hóa quốc 

gia ra thế giới, v.v. Những năm qua, di sản VHAT được hình thành qua hàng ngàn năm 

của Việt Nam đã làm say lòng bao khách du lịch nước ngoài. Hàng chục món ăn nổi 

tiếng của Việt Nam như phở, bún chả, bánh mì, nem rán, v.v. đã được các tổ chức thế 

giới, tạp chí ẩm thực, kênh truyền thông quốc tế uy tín vinh danh. Không chỉ đa dạng, 

hài hòa, tinh tế, dễ thưởng thức, ẩm thực nước ta còn chứa đựng tính nghệ thuật cao, thể 

hiện sự khéo léo, tinh tế, nhân văn trong chế biến. Ðiều này cho thấy: Việt Nam có đầy 

đủ điều kiện và thế mạnh để phát triển thương hiệu du lịch quốc gia một cách bền vững 

thông qua ẩm thực. 

Nhằm khai thác lợi thế của ẩm thực trong phát triển du lịch, thời gian gần đây, 

một số công ty du lịch trong nước đã bắt đầu xây dựng những tuor khám phá ẩm thực 

cho du khách, như đưa khách đi cùng đầu bếp ra chợ để chọn thực phẩm, cùng tham gia 

vào quá trình chế biến; hay tổ chức các lớp học nấu ăn (kéo dài nửa ngày/ một ngày) với 

sự hướng dẫn của các đầu bếp nổi tiếng; hoặc dẫn khách tới những khách sạn lớn trải 

nghiệm món ăn theo yêu cầu, v.v. Tuy nhiên, theo ông Chủ tịch Hội Ðầu bếp Việt Nam 

(Hiệp hội Du lịch Việt Nam), DLAT mới chỉ bắt đầu được phát huy ở một số địa phương 

là trọng điểm du lịch như Hà Nội, Hội An (Quảng Nam), Ðà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, 

v.v.; các địa phương còn lại dù giàu tiềm năng vẫn lúng túng và gặp khó khăn trong phát 

triển DLAT. Nhiều người làm du lịch còn hạn chế về kiến thức ẩm thực nên cũng khó 

để xây dựng những sản phẩm thật sự hấp dẫn. Ðối với hình thức du lịch này, đòi hỏi từ 

người xây dựng tuor tới người dẫn tuor, hướng dẫn viên đều phải am hiểu về ẩm thực 

và VHAT mới có thể mang đến những trải nghiệm giá trị cho du khách. 

DLAT không chỉ đơn giản là để du khách được thưởng thức những món ăn, đồ 

uống ngon, độc đáo, mà còn là cung cấp những trải nghiệm, khám phá về bản sắc văn 

hóa, sinh hoạt cộng đồng của điểm đến gắn với từng món ăn, đồ uống đó. Cho nên, theo 

các chuyên gia, việc xây dựng những sản phẩm DLAT cần tính tới khả năng liên kết 

theo mô hình từ trang trại đến bàn ăn để khách du lịch có được những trải nghiệm thực 

tế sinh động. Không chỉ dừng lại ở cung cấp món ăn ngon, trải nghiệm, những người 

làm du lịch cần quan tâm chia sẻ với du khách về không gian ăn, hay văn hóa ứng xử 

trong khi ăn theo truyền thống của người Việt, từ đó nâng hành trình khám phá DLAT 

lên một tầm cao mới, cũng là để quảng bá những nét đẹp trong VHAT Việt Nam. 
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Một trong những rào cản lớn nhất để phát triển DLAT hiện nay chính là vấn đề 

VSATTP, nhất là khi Việt Nam nổi tiếng với VHAT đường phố và phần lớn du khách 

khi đến nước ta đều muốn khám phá nét văn hóa này. Sản phẩm có hấp dẫn đến mấy mà 

gây ra sự cố về VSATTP thì mọi nỗ lực cũng vô nghĩa. Do đó, bảo đảm VSAT trong 

lựa chọn, chế biến, cung cấp thực phẩm là yếu tố hàng đầu để phát triển DLAT và để 

thực hiện điều này cần sự phối hợp của nhiều cấp, ngành liên quan. Bên cạnh đó, không 

thể quên vai trò của khâu quảng bá, xúc tiến DLAT. Trên cơ sở rà soát, hệ thống hóa 

những món ăn tiêu biểu, đặc trưng của các vùng, miền có khả năng tích hợp, đưa vào 

xây dựng sản phẩm du lịch, ngành du lịch cần có chiến dịch quảng bá rộng rãi về VHAT 

Việt Nam ra thế giới thông qua những sự kiện quốc tế được tổ chức trong nước và ngoài 

nước, nhất là ở những quốc gia là thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam và những 

khu vực có đông người Việt sinh sống, học tập. Ðây cũng là cách để Việt Nam từng 

bước khai thác thành công chuỗi giá trị từ sự kết hợp giữa du lịch, văn hóa và ẩm thực115. 

DLAT hiện nay là xu hướng được du khách ngoại quan tâm. Một hướng dẫn viên 

du lịch ở Hà Nội cho biết, bên cạnh các sản phẩm như thăm các di tích Trấn Quốc, Văn 

Miếu, Lăng Bác, chợ Đồng Xuân, Hồ Hoàn Kiếm, v.v., du khách rất thích đi bộ phố cổ, 

đi chợ, học cách nấu món ăn Việt Nam, trải nghiệm cuộc sống trong những ngôi nhà ở 

phố cổ Hà Nội. Ông bà Michael – một cặp vợ chồng người Pháp chia sẻ, họ có chuyến 

du lịch Việt Nam 2 tuần, muốn đi để trải nghiệm, tìm hiểu cuộc sống mà trước kia họ 

chỉ nhìn thấy trên sách báo. Bên cạnh mong muốn thưởng thức các món ăn nổi tiếng của 

Việt Nam, họ còn muốn học cách làm, tự tay chế biến những món ăn đó. Cố Giáo sư 

Trần Quốc Vượng từng khẳng định, cùng với Trung Hoa và Pháp, ẩm thực Việt Nam là 

một trong ba nền ẩm thực được ưa chuộng trên thế giới. Nhiều món ăn truyền thống Việt 

Nam như phở, bún chả, nem, v.v. được du khách đánh giá là những món ngon nổi tiếng 

thế giới, không thể không thưởng thức khi đến Việt Nam. Cho nên, cần đưa ẩm thực 

Việt trở thành “đặc sản” du lịch. Nghệ nhân Ánh Tuyết chia sẻ: “Tôi rất tâm huyết với 

việc đưa ẩm thực Việt Nam trở thành một thương hiệu mạnh và vươn ra thế giới như 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đã làm được. Ẩm thực Việt Nam vừa tinh tế, tốt cho 

sức khỏe lại vừa được lòng nhiều du khách quốc tế. Các gia vị phong phú là nét độc đáo 

của ẩm thực Việt Nam, không chỉ tạo hương vị cho món ăn mà còn có tác dụng như 

những phương thuốc hữu hiệu. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực để phổ biến Bếp Việt, làm 

nổi bật hồn Việt ở nhiều nhà hàng, khách sạn, để thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến 

Việt Nam". Du lịch ẩm thực đưa ra một trải nghiệm thực tế với du khách, là cơ hội tạo 

ra những sản phẩm du lịch mới như tour khám phá thức ăn đường phố, các khóa học nấu 

ăn cùng nghệ nhân, v.v. Do đó, cần đẩy mạnh truyền thông để quảng bá thương hiệu ẩm 

thực Việt ra thế giới, đưa du lịch ẩm thực trở thành một loại hình du lịch ở nước ta116. 

Có thể khẳng định, Việt Nam có đầy đủ các điều kiện và khả năng để phát triển 

thương hiệu du lịch quốc gia thông qua ẩm thực. Xuất phát từ những điểm đặc thù về 

địa lý, dân tộc học, tiến trình diễn biến của lịch sử, nền ẩm thực Việt Nam rất đa dạng, 

 
115 Nguồn: Hương Chi, Phát triển du lịch ẩm thực Việt Nam, Báo Nhân Dân điện tử, ngày 23/10/2019. 
116 Nguồn: Hồng Minh, Khách Tây thích thú với du lịch ẩm thực Việt Nam, VOV.vn, ngày 06/3/2019. 
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phong phú, tập hợp nhiều đồ ăn, thức uống trải theo chiều dài đất nước, 3 miền Bắc – 

Trung - Nam. Tinh hoa ẩm thực Việt Nam, bên cạnh bản sắc văn hóa độc đáo, còn chứa 

đựng tính nghệ thuật cao, thể hiện sự khéo léo, tinh tế, nhân văn trong phong cách chế 

biến, thưởng thức các món ăn của người dân. Đây thực sự là DSVHPVT mang tính bền 

vững, là thế mạnh của du lịch Việt Nam, cần được gìn giữ, phát huy, lấy đó làm cơ sở 

để định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra nước ngoài.  

Để triển khai việc này, rất cần có sự phối hợp hành động của các chủ thể trong 

ngành du lịch, trong đó cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở cả trung ương và địa 

phương đóng vai trò đầu tầu. Làm tốt công tác trên, nhận thức và ấn tượng về những 

tinh hoa của VHAT Việt Nam ngày càng sâu đậm, được khách du lịch quốc tế gần xa 

yêu thích và ngưỡng mộ; góp phần quan trọng vào việc củng cố và khẳng định vị trí 

vững chắc của thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, thúc đẩy gia 

tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam117. Trong mấy thập kỷ qua, dưới tác động của 

Đổi mới và kinh tế thị trường, việc nhận thức vai trò của ẩm thực với du lịch ngày càng 

gia tăng, nhất là với những đối tác có nhiệm vụ trực tiếp trong lĩnh vực du lịch. Tuy 

nhiên, kể cả nhận thức và thực hiện phần nhiều còn theo lối kinh nghiệm, chưa có sự 

tham gia tích cực của những đối tác, nhất là chính quyền các cấp, bởi vậy chưa đáp ứng 

nhu cầu ẩm thực trong phát triển du lịch118. 

Từ thực trạng phát triển du lịch ở Điện Biên, có thể khái quát những điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội và thách thức khi phát triển DLAT ở Điện Biên như sau: 

8.3.2. Đánh giá về tiềm năng du lịch ẩm thực tỉnh Điện Biên 

Sử dụng công cụ ma trận SWOT119 để đánh giá về tiềm năng DLAT tỉnh Điện 

Biên giúp có cái nhìn toàn diện về tình hình DLAT của tỉnh, chỉ ra được những điểm 

mạnh, tiềm năng, những ưu điểm trong DLAT, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, 

những điểm yếu trong phát triển DLAT, thấy được những cơ hội và thách thức mà DLAT 

tỉnh Điện Biên đang đối mặt, để từ đó đưa ra những giải pháp hợp lý và cụ thể. 

Điểm mạnh của du lịch ẩm thực tỉnh Điện Biên 

Điện Biên là nơi giàu tiềm năng du lịch thiên nhiên và du lịch văn hoá, trong đó 

quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ có khả năng thu 

hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Điện Biên có 19 thành phần dân tộc anh em 

 
117 Nguồn: Phạm Quang Hưng, Ẩm thực: Yếu tố quan trọng góp phần định vị thương hiệu du lịch, TITC, ngày 25/09/2014. 
118 Nguồn: Vương Xuân Tình, Du lịch ẩm thực: Kinh nghiệm thế giới và thực hiện ở Việt Nam, Báo cáo tại Hội thảo: “Bảo tồn 

& phát triển ẩm thực truyền thống Việt Nam”, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hội Đầu bếp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, 

31/3/2018. 
119 SWOT là tập hợp viết tắt của những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), 

Opportunities (Cơ hội), Threats (đe dọa hay thách thức). Ban đầu ma trận SWOT được sử dụng để phân tích tính tình hình kinh 

doanh của doanh nghiệp vào những năm 60, 70 của thế kỷ XX và để tìm ra giải pháp giúp các nhà lãnh đạo đồng thuận và tiếp 

tục thực hiện việc hoạch định chiến lược (Valentin, 2005). Ma trận SWOT đã được sử dụng rộng rãi không chỉ trong phạm vi 

doanh nghiệp mà còn mở rộng trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế địa phương, các vùng, quốc gia, mang lại một cách nhìn 

toàn diện về vấn đề kinh tế giúp các nhà kinh tế, các nhà quản lý, hoạch định chính sách có thể sử dụng làm căn cứ để xây dựng 

những quyết định mang tính chiến lược (Đinh Kiệm & Hà Nam Khánh Cao). Phân tích SWOT là việc đánh giá chủ quan các 

dữ liệu bao gồm các yếu tố bên trong (điểm mạnh, điểm yếu) và các yếu tố bên ngoài (cơ hội, thách thức). Được chia làm bốn 

phần: S-W (yếu tố bên trong), O-T (yếu tố bên ngoài). Sự kết hợp của các yếu tố SO, ST, WO, WT có ý nghĩa quan trọng trong 

việc đề ra các phương án chiến lược. 
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sinh sống với các cộng đồng đông về dân số như Mông, Thái, Kinh. Mỗi dân tộc có 

những nét riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn hóa, v.v. tạo thành bức tranh đa 

sắc màu cho nền văn hóa Điện Biên. Đây là điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch 

nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và ẩm thực của các dân tộc. 

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 101 cơ sở lưu trú và 47 nhà hàng với các món ăn 

đặc sản Âu- Á, hàng chục bản VHDL, một số homestay, chợ phiên, v.v. trong đó đa số 

đều có thể cung cấp dịch vụ ẩm thực tới du khách. Hiện nay, tỉnh Điện Biên có nhiều 

điểm DLAT nổi tiếng được nhiều du khách biết đến như: Bản Che Căn, xã Mường 

Phăng, TP. Điện Biên Phủ; Bản Him Lam 2, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ; Bản 

Ten, huyện Điện Biên; Bản Mến, huyện Điện Biên; Uva, huyện Điện Biên, v.v. Sản 

phẩm DLAT ở Điện Biên có những đặc trưng bởi hương liệu của núi rừng và cách chế 

biến đặc biệt của người dân bản địa. Các món ăn truyền thống của các dân tộc: Thái, 

Mông, v.v. được chế biến theo những công thức riêng và những nguyên vật liệu là sản 

phẩm của núi rừng, tạo nên sự khác biệt về hương vị và cách thưởng thức. 

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và ngành du lịch ở Điện Biên đã nhận thức được 

vai trò của du lịch trong phát triển KT-XH, đã ban hành các nghị quyết, đề án, quyết 

định về phát triển du lịch. Do đó du lịch tỉnh Điện Biên đang trên đà phát triển, bước 

đầu đã có những thành quả.  

Nhiều sản vật nông nghiệp và sản phẩm ẩm thực của Điện Biên đã trở thành hàng 

hoá, cung cấp đồ lưu niệm, quà du lịch để du khách mua về làm quà cho người thân, gia 

đình như gạo Điện Biên, thịt trâu sấy khô, rượu Mông pê, rượu sâu chít, chè shan tuyết 

cổ thụ Tủa Chùa, cà phê Mường Ảng, táo mèo, chẳm chéo, v.v. 

Điểm yếu của du lịch ẩm thực tỉnh Điện Biên 

Du lịch tỉnh Điện Biên thời gian qua vẫn chưa phát huy có hiệu quả những tiềm 

năng, lợi thế sẵn có để VHAT trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh. 

Việc xây dựng thương hiệu, tính chuyên nghiệp trong phục vụ nhu cầu của du khách 

còn nhiều hạn chế. Sản phẩm phục vụ chủ yếu chỉ dừng lại ở ẩm thực, ăn uống với các 

món ăn truyền thống của dân tộc Thái. Công tác xúc tiến, quảng bá, tiếp thị và liên kết 

du lịch về ẩm thực còn chưa sâu rộng, chưa gây được ấn tượng mạnh. Du khách biết đến 

ẩm thực Điện Biên chủ yếu qua lời kể của bạn bè, qua các website cá nhân; ngoài những 

website của cơ quan quản lý ngành, chính quyền tỉnh và sở VHTTDL, thì ít có tổ chức 

nào đứng ra xây dựng, quảng bá cho ẩm thực Điện Biên một cách bài bản. DLAT tỉnh 

Điện Biên chưa gắn kết được với DLAT của vùng Tây Bắc. 

Số lượng và chất lượng các loại hình du lịch và nhân lực ngành du lịch còn thiếu 

và yếu, nhất là với DLCĐ. Lao động trong nhiều nhà hàng, bản VHDL, homestay, người 

sản xuất nguyên liệu, chế biến thực phẩm hầu như chỉ là lao động phổ thông, chưa được 

đào tạo nghề, vì vậy chất lượng lao động lĩnh vực này rất thấp. 

Các nhà hàng ở Điện Biên còn nhỏ lẻ, phần lớn chưa tạo được thương hiệu riêng. 

Tuy cũng có một số nhà hàng nổi tiếng nhưng lại phân bố khá rải rác và quy mô còn 
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nhỏ, mang tính chất gia đình. Ngoài những nhà hàng lớn thì hầu hết các nhà hàng, quán 

ăn bình dân đều chưa đáp ứng tiêu chuẩn về VSATTP theo quy định. Tính chất theo 

mùa của khí hậu ảnh hưởng đến việc khai thác du lịch và ẩm thực theo mùa như: Thiếu 

thốn nguyên liệu, các món đặc sản chỉ được làm theo mùa hoặc chỉ có những ngày lễ 

hội, ngày tết mới chế biến, v.v. 

Số lượng các bản VHDL và homestay còn ít, chủ yếu mới tập trung ở dân tộc Thái 

và mới tập trung ở TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Mặc dù đồng bào DTTS có 

vốn tri thức dân gian về ẩm thực vô cùng phong phú, nhưng kết quả công tác kiểm kê 

và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong thời gian qua còn ít 

chú ý tới ẩm thực dân tộc, cụ thể trong Tổng kiểm kê và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT 

giai đoạn 2012-2015 chỉ có 3/35 DSVHPVT được đề nghị xem xét lập hồ sơ khoa học 

đưa vào Danh mục Quốc gia là: Kỹ thuật nấu rượu ngô của dân tộc Mông; Kỹ thuật giã 

bánh dày của dân tộc Mông; Ẩm thực dân gian dân tộc Thái tỉnh Điện Biên120. 

Về dịch vụ lưu trú thì hầu như chưa phát triển mạnh; việc tìm hiểu văn hóa, phong 

tục tập quán hay tổ chức trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt lại càng khó thực hiện, v.v. 

Chính vì vậy, bước sang giai đoạn này, các cấp, các ngành đã và đang bắt tay vào để 

thúc đẩy sự phát triển của loại hình DLCĐ. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật phục 

vụ DLAT còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu.  

Nhận thức người dân về du lịch ẩm thực còn hạn chế. Người dân chưa biết cách 

bảo tồn những giá trị ẩm thực đồng thời phát triển, quảng bá VHAT của dân tộc mình, 

vùng miền mình. Vấn đề VSATTP cũng còn nhiều hạn chế. 

Cơ hội du lịch ẩm thực tỉnh Điện Biên 

Du lịch tỉnh Điện Biên những năm gần đây đang ngày càng phát triển, số lượng 

khách du lịch ngày càng tăng nhanh, các dịch vụ du lịch được sử dụng ngày càng nhiều, 

chính vì vậy mà các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch mở ra ngày càng đông. 

Bảng 2. Tổng hợp về lượt khách lưu trú tại các cơ sở 

Số lượt khách lưu trú 2017 2018 2019 2020 Sơ bộ 

2021 

Khách du lịch nghỉ qua đêm 291.244 292.894 302.132 224.261 176.980 

Khách trong ngày 20.603 21.934 26.053 57.705 57.673 

Số lượt khách do các cơ sở 

lưu trú phục vụ 

311.847 316.828 328.185 281.966 243.653 

Số lượt khách do các cơ sở lữ 

hành phục vụ 

 330 882 252 156 

Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Điện Biên năm 2021. 

Nhìn chung, số lượng khách, số ngày khách, đặc biệt là số lượng khách quốc tế 

tăng nhanh. Những năm kỷ niệm lớn, số lượng khách tăng nhanh hơn, trung bình năm 

 
120 Nguồn: Ban kiểm kê DSVHPVT tỉnh Điện Biên, Báo cáo Đánh giá kết quả Tổng kiểm kê và lập hồ sơ khoa học 

DSVHPVT tỉnh Điện Biên tính từ 2012 đến năm 2014, Báo cáo số 1578/BC-BKK ngày 02/12/2014. 
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tăng trên 20%. Năm 2019, theo Báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên, trong dịp tổ 

chức Lễ hội Hoa ban và kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, số lượng 

khách du lịch tăng nhanh, riêng tháng 5 năm 2019, lượng khách đã đạt khoảng 100 ngàn 

lượt, trong đó có khoảng 20 ngàn lượt khách quốc tế. 

Bảng 3. Tổng hợp về lượt khách lưu trú theo năm, 2010-2018 

Năm Tổng lượt 

khách 

Khách 

trong nước 

Khách 

quốc tế 

Số ngày khách do các cơ sở 

lưu trú phục vụ (ngày) 

2010 171,9 158,8 13,1 292.230 

2014 440,0 365,0 75,0 792.000 

2016 1450,0 373,0 77,0 945.000 

2018 680,0 530 150 1.700.000 

Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên các năm và số liệu từ Sở 

VHTTDL tỉnh Điện Biên. 

Số lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã tăng lên đáng kể qua các 

năm. Năm 2007, Điện Biên có 4.500 lao động trong ngành du lịch, năm 2010 tăng lên 

đạt 6.700 lao động. Năm 2017, đạt 12.000 người, trong đó có trên 5.000 lao động trực 

tiếp với thu nhập ổn định. Số lượng lao động được đào tạo nghề chỉ có 1000 lao động. 

Ngoài ra, hàng năm tỉnh đều mở các lớp tập huấn để học tập trao đổi nâng cao trình độ, 

mỗi năm 1-2 lớp, mỗi lớp từ 50 đến 70 người. Sở VHTTDL có 04 cán bộ ngành du lịch 

có trình độ đại học, trong đó 01 cán bộ được đi tập huấn ở Malaysia về nghiệp vụ du 

lịch trong 01 tháng. 

DLAT hiện đã trở thành xu hướng chung trên thế giới, là loại hình được ưu tiên 

trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, nhưng vài năm trở lại đây mới tham gia 

thị trường du lịch ở một số thành phố lớn của nước ta. Vì vậy, nắm bắt được cơ hội này 

sẽ giúp Điện Biên (tỉnh có đường biên giới chung với Trung Quốc và Lào; có sân bay 

quốc tế Điện Biên Phủ) có được lợi thế của những người trong top đầu, dễ dàng tạo được 

dấu ấn đối với du khách quốc tế trong việc phát triển loại hình DLAT. 

Tình hình chính trị ở Việt Nam nói chung và Điện Biên nói riêng khá ổn định, do 

đó Điện Biên cũng được coi là điểm đến an toàn cho du khách. Nhận thức của cán bộ 

và người dân về việc bảo tồn, phát huy VHAT ngày càng được nâng cao. Nhiều người 

đã nhận thức được việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm ẩm thực để tạo việc làm và 

nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển KT-XH.  

Mức sống vật chất và trình độ văn hóa chung của con người ngày càng được nâng 

cao, nhu cầu đi du lịch cũng ngày càng tăng và du lịch đang dần vừa thỏa mãn được nhu 

cầu hưởng thụ cuộc sống, vừa thỏa mãn được nhu cầu của những người mong muốn 

khám phá và tìm hiểu nét văn hóa trong ẩm thực mỗi vùng, miền. Vì vậy, du lịch ẩm 

thực là loại hình du lịch phù hợp với hầu hết các đối tượng khách.  

Toàn cầu hóa thúc đẩy sự giao lưu giữa các nền văn hóa. Nhu cầu tìm hiểu VHAT 

là một phần không thể thiếu khi tìm hiểu các nền văn hóa khác. Thực tế cho thấy, ngày 
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nay, việc nắm bắt về một điểm đến qua ẩm thực đang trở nên phổ biến. Ngoài dân tộc 

Thái, có nhiều DTTS khác ở tỉnh Điện Biên như Mông, Khơ Mú, Xinh Mun, Kháng, 

Lào, Cống, Hà Nhì, Si La, v.v. có thể phát triển các bản VHDL, các homestay để cung 

cấp dịch vụ ẩm thực. 

Thách thức đối với du lịch ẩm thực tỉnh Điện Biên 

Mặc dù du lịch tỉnh Điện Biên đang ngày càng phát triển và được quan tâm đầu 

tư, nhưng DLAT vẫn chưa thực sự được quan tâm. Thách thức đối với DLAT rất lớn. 

Trình độ của cán bộ cơ sở về ngoại ngữ, tin học chưa đáp ứng được yêu cầu ngày 

càng cao của các loại hình du lịch, nhất là một loại hình mới như DLAT. Du khách ngày 

càng đòi hỏi cao về chất lượng và dịch vụ sản phẩm ẩm thực, hương vị phải độc đáo, 

trang trí bắt mắt, VSATTP, trong khi điều kiện VSATTP ở Việt Nam nói chung và Điện 

Biên nói riêng còn kém. Điều kiện vệ sinh tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm 

đều chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về chất lượng VSATTP quy định; công tác kiểm tra, 

giám sát việc đảm bảo VSATTP còn khá lỏng lẻo; ý thức giữ gìn vệ sinh thực phẩm và 

vệ sinh môi trường của đa số người dân còn yếu là những thách thức lớn cho sự phát 

triển của DLAT. 

Trong một xã hội đang phát triển, vấn đề liên kết, phối hợp để bảo tồn, phát huy 

VHAT với các ngành nghề trong xã hội để gắn kết ẩm thực với bối cảnh văn hóa, lịch 

sử của tộc người, làm nổi bật lên nét đặc sắc tộc người mới đạt được yêu cầu của DLCĐ, 

DLAT. Đây là một thách thức lớn cho ngành du lịch nói chung và DLAT nói riêng. 

Sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ ẩm thực ở 

Điện Biên còn rất hạn chế. Ngay cả việc nghiên cứu để đưa ra các thực đơn, những món 

ăn độc đáo, đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh cho các cơ sở cung cấp dịch vụ ẩm thực 

cũng chưa được quan tâm thực hiện. Vì vậy, sẽ rất khó khăn để tạo ra nét riêng, xây 

dựng thành công sản phẩm DLAT Điện Biên. 

Sự du nhập VHAT của các vùng miền khác, dân tộc khác, thậm chí nước khác 

vào Điện Biên, một mặt làm đa dạng, phong phú cho ẩm thực Điện Biên, nhưng mặt 

khác cũng dễ làm mất dần bản sắc VHAT riêng có của Điện Biên. Mặt khác, cùng với 

sự xuất hiện của rất nhiều món ăn ngoại cùng với sự thay đổi trong lối sống của lớp trẻ 

làm cho thị hiếu tiêu dùng thay đổi, khiến bản thân ẩm thực Điện Biên cũng có sự biến 

đổi theo. Phát triển DLAT đòi hỏi sự bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc, vì vậy để bảo 

tồn bản sắc ẩm thực Điện Biên trong bối cảnh hiện nay là thách thức không nhỏ. 

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là điều hiển nhiên, cạnh tranh trong thu 

hút đầu tư rất lớn, trong khi vốn đầu tư cho DLAT còn ít, đa số chỉ chú trọng đến các 

sản phẩm du lịch khác, ít quan tâm đến DLAT. Cạnh tranh giữa các vùng du lịch với 

nhau cũng diễn ra không chỉ ở tỉnh Điện Biên mà trong toàn vùng Tây Bắc và vùng núi 

cao khác. Các địa phương đó cũng có một số dân tộc giống như ở Điện Biên, họ cũng 

có những món ăn dân tộc, vậy làm thế nào để món ăn dân tộc ở tỉnh Điện Biên thu hút 

được du khách hơn so với các vùng khác. 



352 

 

Chương 9. NHẬN THỨC, THỰC HÀNH, NHU CẦU CỦA NGƯỜI DÂN 

VÀ TÂM LÝ, NHU CẦU CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI ẨM THỰC 
 

9.1. Nhận thức, thực hành và nhu cầu của người dân về ẩm thực phục vụ phát 

triển du lịch và xóa đói giảm nghèo 

9.1.1. Hiểu biết và thực hành về ẩm thực của người dân 

Con người để tồn tại thì cần phải ăn và uống, nhưng đi cùng với sự phát triển KT-

XH thì ăn uống còn hướng tới ăn ngon, uống ngon, đồng thời còn là sự trải nghiệm văn 

hóa khi tới những nơi mới lạ. Tuy nhiên, ẩm thực của mỗi nơi đều có khác nhau bởi nó 

là bản sắc dân tộc, để có thể phát triển du lịch thì cần hiểu ẩm thực của dân tộc để giới 

thiệu cho du khách. Các bữa ăn ngày thường hiện nay của các dân tộc có nhiều khác biệt 

so với bữa ăn ngày thường truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. 

Kết quả khảo sát cho thấy có 72% người dân cho rằng bữa ăn ngày thường hiện nay 

khác với bữa ăn ngày thường truyền thống, nhưng có khoảng 25% số người dân cho 

rằng không khác, số người không biết rất ít (2%). Trong số người dân cho rằng không 

có sự khác biệt, dân tộc Kinh cao nhất, tới 50%, sau đó là dân tộc Khơ Mú với 45,5%, 

dân tộc Tày với 33,3%, dân tộc Kháng là 27,8%, dân tộc Thái là 21,7%, dân tộc Mông 

là 18,7% và dân tộc Lào có 6,7%. Đi sâu hơn về sự khác biệt này, số liệu trong Bảng 4 

cho thấy đa số người dân lựa chọn “nhiều món ăn hơn” (71,6%), trong đó dân tộc Thái 

nhiều nhất với 31,6%, dân tộc Mông với 25,5%, dân tộc Kinh, Khơ Mú với 4,7%. Một 

người Khơ Mú bày tỏ: “Nhà mình trước đây ăn đơn giản thôi, nhưng nay thì có nhiều 

món hơn, có thịt luộc, cá nướng, thịt nướng, rau nộm, xôi” (Nữ, 63 tuổi, nông dân). 

Bảng 4. Sự khác nhau giữa bữa ăn ngày thường hiện nay so với bữa ăn ngày 

thường truyền thống 

STT Điểm khác biệt Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Nhiều bữa hơn 154 52,0 

2 Ít bữa hơn 19 6,4 

3 Nhiều món ăn hơn 212 71,6 

4 Ít món ăn hơn 19 6,4 

5 Ngon hơn 207 69,9 

6 Không ngon bằng 7 2,4 

7 Cách cư xử đơn giản hơn 64 21,6 

8 Cách cư xử phức tạp hơn 20 6,8 

9 Cơm tẻ là chính 101 34,1 

10 Kiêng kỵ ít hơn 46 15,5 

11 Kiêng kỵ nhiều hơn 29 9,8 

12 Cơm nếp là chính  91 30,7 

13 Có rượu 144 48,6 

14 Không có rượu 17 5,7 

15 Khác 11 3,7 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 
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Đa số người dân cũng cho rằng “ngon hơn” (69,9%), “nhiều bữa hơn” (52%), đây 

cũng là thực tế diễn ra phổ biến trong các dân tộc. Đáng chú ý, chỉ rất ít các ý kiến như 

“cách cư xử phức tạp hơn” (6,8%) và “kiêng kỵ nhiều hơn” (9,8%). Đây là một tín hiệu 

tốt để mở rộng và quảng bá về ẩm thực địa phương tới khách du lịch.  

Bảng 5. Hiểu biết của các dân tộc về các món ăn từ động vật trên cạn (%) 

STT Món ăn Kinh Thái Mông Lào Khơ 

Mú 

Dao Tày Kháng Khác 

1 Canh thịt 9,6 29 24,3 4,2 5,4 3,3 0,9 5,4 18 

2 Gà luộc 8,6 33,6 22,0 3,8 5,3 3,0 0,8 4,5 18,4 

3 Gà mọ  9,1 57,4 5,1 6,6 6,6 1,0 0 4,1 10,2 

4 Gà nướng 

mắc khén  
9,4 48,4 9,8 3,3 5,7 4,1 0,8 5,3 13,1 

5 Gà xương 

đen Tủa 

Chùa hấp 

13,4 34,4 22,9 1,9 3,8 3,2 0,6 1,9 17,8 

6 Nhộng ong 

đất chiên 
10,7 46,6 13,7 1,5 5,3 6,9 0 2,3 13,0 

7 Sâu Chít 

rang lá 

chanh 

13,3 51,7 8,4 2,8 7,0 3,0 0,7 2,1 10,5 

8 Sâu Chít 

rang hành 

tỏi ớt 

9,6 47,4 12,3 3,5 7,9 3,5 0,9 2,6 12,3 

9 Sâu Chít 

nấu cháo 
6,5 41,9 9,7 4,8 8,1 3,2 0 0,0 25,8 

10 Sâu Chít 

xào trứng 
10,6 51,5 10,6 4,5 6,1 4,5 0 1,5 10,6 

11 Sâu Chít 

kho măng 
6,9 50 15,3 5,6 5,6 5,6 0,0 1,4 9,7 

12 Sâu Tre xào 8,4 39,1 20,7 3,9 5,0 6,1 0,6 4,5 11,7 

13 Sâu Tre 

chiên giòn 

lá chanh 

17,8 47,5 10,9 5,0 5,9 4,0 1,0 0 7,9 

14 Thịt bò xay 

hấp lá chuối 
14,0 44,4 14,0 3,5 5,8 4,7 1,2 4,1 8,2 

15 Thịt chó hấp 9,2 34,0 21,2 3,3 4,6 3,9 0,7 4,6 18,6 

16 Thịt chó 

nướng 
10,6 42,6 14,4 3,4 5,7 3,8 1,1 4,2 14,1 

17 Thịt dê hấp 10,4 38,6 18,7 3,6 5,2 4,4 1,2 3,2 14,7 

18 Thịt đồ 12,9 42,7 9,9 4,7 2,9 4,1 1,2 7,6 14,0 

19 Thịt gà xay 

hấp lá chuối 
12,5 36,7 13,3 5,5 7,0 4,7 0,8 4,7 14,8 

20 Thịt lợn 

băm gói lá 

nướng  

12,5 36,7 13,3 5,5 7,0 4,7 0,8 4,7 14,8 

21 Thịt lợn 

luộc 
8,4 34,8 22,0 2,7 6,0 3,3 0,5 4,6 17,7 
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22 Thịt lợn 

nộm lá chua 

chát  

10,2 48,0 11,8 3,7 5,3 4,9 0,4 3,3 12,6 

23 Thịt lợn xay 

hấp lá chuối 
14,9 42,0 8,8 3,3 6,6 5,5 1,1 4,4 13,3 

24 Thịt nướng 

cặp 
13 43,8 9,6 3,4 6,2 4,8 0 4,3 14,9 

25 Thịt nướng 

gói 
10,1 47,6 9,3 4,8 5,3 4,4 0,9 4,4 13,2 

26 Thịt nướng 

vùi tro 
11,7 46,9 8,4 5,6 5,6 4,5 1,1 4,5 11,7 

27 Thịt nướng 

xiên 
10,4 41,0 17,3 4,7 4,3 4,0 0,7 3,2 14,4 

28 Thịt sấy khô  10,3 42,8 13,7 4,1 4,4 3,7 0,7 3,0 17,3 

29 Thịt tái dê 16,1 46,2 9,8 4,2 4,2 6,3 0,7 2,8 9,8 

30 Thịt trâu gác 

bếp  
7,8 39,7 19,0 3,7 5,1 3,7 0,7 4,4 15,9 

31 Thịt trâu 

xay hấp lá 

chuối 

12,9 45,2 11,0 3,2 5,2 4,5 1,3 4,5 12,3 

32 Thịt xào 8,7 36,1 21,8 3,0 4,8 3,6 0,6 4,2 17,3 

33 Tiết canh bò 5 37,8 24,8 3,4 5 3,8 0 5 15,3 

34 Tiết canh gà 3,3 25,1 31,7 3,7 4,9 4,1 0,4 5,8 21 

35 Tiết canh 

lợn 
4,8 32,2 26,4 4,1 4,8 3,8 0,3 4,5 19,1 

36 Tiết canh 

ngan 
4,8 34,5 25,5 4,5 4,8 4,1 0,3 4,5 16,9 

37 Tiết canh 

ngỗng 
4,7 38,8 16,5 5,3 4,1 5,3 0 5,3 20 

38 Tiết canh 

trâu 
4,3 38,7 21,7 4,3 4,3 4,3 0 4,3 18,3 

39 Tiết canh vịt 5,4 35,0 23,6 3,2 6,1 3,6 0,4 3,6 19,3 

40 Vịt luộc 8,6 35,1 21,3 2,3 6,0 3,4 0,6 4,6 18,1 

41 Vịt nấu 

măng 
10,6 37,4 18,3 3,3 6,2 3,7 0,7 5,1 14,7 

42 Vịt om hoa 

chuối 
11,4 50,6 7,4 2,8 5,1 4,0 1,1 4,0 13,6 

43 Vịt quay 10,4 40,6 19,4 1,8 4,3 4,0 0,7 2,9 15,8 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Một trong những món ăn nổi tiếng ở các tỉnh Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói 

riêng là “gà mọ”. Món ăn này được người Thái biết nhiều nhất với 57,4%, trên thực tế 

nhiều người cũng biết món ăn nổi tiếng này của người Thái. Tương tự, các món nướng 

cũng là một nét điển hình của người Thái bởi tính cầu kỳ khi chế biến như "gà nướng 

mắc khén” (48,4%), "thịt nướng gói” (47,6%). Các món ăn chế biến từ nhộng và sâu 

không dân tộc nào có hiểu biết quá 16%, trong khi người Thái có hiểu biết nhiều hơn 

(trên 39%). Bên cạnh đó, với các món “tiết canh” thì dân tộc Thái và Mông đều có mức 

độ hiểu biết nhiều hơn so với các dân tộc còn lại. Đối với món “tiết canh gà” người 

Mông hiểu biết hơn người Thái 6,6%, các món còn lại thì đa số người Thái đều hiểu biết 
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nhiều hơn, trong khi các dân tộc còn lại có tỷ lệ thấp, không vượt quá 10%. Nguyên 

nhân do món tiết canh được dâng cúng trong các nghi lễ của dân tộc Thái và Mông, cũng 

là món ngon dùng tiếp khách. Người Thái có hiểu biết nhiều nhất đối với các món ăn từ 

các động vật trên cạn, tiếp đó là người Mông. 

Bảng 6. Hiểu biết của các dân tộc về các món ăn từ động vật dưới nước (%) 

STT Món ăn Kinh Thái Mông Lào Khơ 

Mú 

Dao Tày Kháng Khác 

1 Ba ba om 

chuối 
32,5 45,5 7,8 0 1,3 2,6 1,3 0 9,1 

2 Ba ba rang 

muối 
36,8 42,1 3,5 0 3,5 3,5 1,8 0 8,8 

3 Cá gói lá đồ 12,3 45,1 6,8 8,0 5,6 6,8 0,6 2,5 12,3 

4 Cá gói lá 

nướng 
10,3 40,6 13,7 5,2 5,5 3,7 0,4 3,7 17,0 

5 Cá kho 9,5 29,9 23,0 4,0 4,9 3,4 0,9 4,9 19,5 

6 Cá nướng 

gập  
8,3 50,9 9,2 3,7 6,4 3,7 0,5 3,2 14,2 

7 Cá nướng 

không cặp 
12,8 48,7 7,1 3,2 7,7 3,8 0 3,8 12,8 

8 Cá nướng 

miếng 
11,7 47,9 8,5 4,2 4,7 3,8 0,5 3,3 15,5 

9 Cá nướng 

nguyên con 
11,1 39,5 16,9 2,3 5,0 3,8 0,8 3,4 17,2 

10 Cá sấy  10,9 46,9 11,3 2,9 4,6 3,8 0,8 3,3 15,5 

11 Cá suối 

chiên 
12,2 36,5 16,7 3,2 5,0 3,2 0,9 5,4 17,1 

12 Cá Tầm 

rang muối 
29,7 39,1 4,7 4,7 9,4 4,7 1,6 0 6,2 

13 Canh cá 9,1 32,5 22,5 2,3 4,7 3,5 0,6 5,0 19,9 

14 Canh cua 12,1 37,7 17,9 2,9 4,8 4,0 0,7 4,8 15 

15 Gỏi cá  13,2 48,5 12,3 2,2 5,3 5,3 0,9 2,6 9,7 

16 Gỏi cá Hồi 38,9 43,1 5,6 1,4 1,4 4,2 1,4 0 4,2 

17 Lạp cá  14,6 52,6 2,2 6,6 4,4 2,9 0 5,8 10,9 

18 Lươn gói lá 

nướng 
15,4 53,3 6,0 3,3 4,4 4,4 0,5 3,8 8,8 

19 Nem cá Hồi 38,3 36,2 6,4 0 2,1 6,4 2,1 0 8,5 

20 Ốc nhồi hấp 29,5 33,0 10,2 2,3 4,5 4,5 1,1 2,3 12,5 

21 Tôm sông 

Đà rang   
24,1 43,8 10,7 0,9 1,8 5,4 0,9 2,7 9,8 

22 Trai, hến 

nấu canh 
16,7 41,7 10,4 1,6 5,2 3,1 0,5 5,2 15,6 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Hiểu biết của các dân tộc về những món ăn từ động vật dưới nước tương đối thấp. 

Chỉ có 3 món được hiểu biết nhiều nhất đó là “Cá nướng gập” với 50,9%, “Lạp cá” với 

52,6% và “Lươn gói lá nướng” với 53,3%, các món ăn khác có tỷ lệ hiểu biết không 

vượt quá 50%. Đáng chú ý, ở tất cả các món ăn thì người Thái đều chiếm tỷ lệ hiểu biết 
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cao hơn 2-3 lần so với các dân tộc còn lại. Các dân tộc Mông, Lào, Khơ Mú, Dao, Tày 

và Kháng có tỷ lệ hiểu biết tất cả các món ăn từ động vật dưới nước nêu trên hầu như 

không quá 10%. Người Kinh có hiểu biết nhiều về một số món ăn như: “Ba ba om 

chuối”, “Ba ba rang muối”, “Gỏi cá Hồi” và “Nem cá Hồi”, còn các món khác tỷ lệ hiểu 

biết còn thấp. Dân tộc Thái có sự hiểu biết đa dạng ẩm thực những món ăn từ động vật 

dưới nước hơn so với các dân tộc còn lại. 

Bảng 7. Hiểu biết của các dân tộc về các món ăn từ rau, củ và quả tươi (%) 

STT Món ăn Kinh Thái Mông Lào Khơ 

Mú 

Dao Tày Kháng Khác 

1 Bắp cải cuốn 

nhót xanh 
16,8 39,1 13,2 2,5 3,6 2,5 0,5 2,5 19,3 

2 Canh bon 10,7 38,2 16,1 4,7 5,7 3,2 0,3 4,4 16,7 

3 Canh rêu  10,9 50,2 7,0 4,5 4,5 5,0 0 6,0 11,9 

4 Cây mía  8,3 34,8 25,0 3,3 2,9 4,0 0,7 4,3 16,7 

5 Dưa cà 12,1 35,9 16,1 2,6 6,6 3,3 0,7 4,4 18,3 

6 Dưa chua  11,1 33,3 19,4 5,2 6,2 2,8 0,7 4,9 16,3 

7 Dưa chua 

Hà Nhì 
13,6 28,8 12,1 0 6,1 6,1 0 7,6 25,8 

8 Măng canh  8,0 39,9 17,7 3,1 5,9 3,5 0,7 6,2 14,9 

9 Măng chua 8,3 34,8 23,2 2,8 4,7 3,0 0,8 4,7 17,7 

10 Măng chua 

phơi khô 
10,0 42,4 19,6 2,2 5,2 3,7 0,7 4,4 11,8 

11 Măng đồ  8,8 54,4 5,4 6,1 2,7 4,8 1,4 6,8 9,5 

12 Măng đốt  9,8 54,3 6,7 5,5 5,5 5,5 0 3,7 9,1 

13 Măng ép 13,0 36,2 10,1 2,9 2,9 8,7 1,4 5,8 18,8 

14 Măng khô 8,9 36,1 22,4 2,9 4,8 3,2 0,6 5,1 16,0 

15 Măng lam  8,3 63,9 5,6 2,8 0,9 2,8 0 2,8 13,0 

16 Măng luộc  11,2 42,0 16,0 3,2 4,8 3,6 0,8 4,8 13,6 

17 Măng om 13,4 47,9 7,0 1,4 4,9 2,8 0,7 6,3 15,5 

18 Nấm canh  10,4 50,7 11,4 3,5 3,5 4,5 0,5 3,5 11,9 

19 Nấm gói lá 

nướng  
9,4 58,3 7,1 3,1 2,4 4,7 0 4,7 10,2 

20 Nấm lam 6,4 62,8 3,2 5,3 2,1 6,4 0 3,2 10,6 

21 Nấm nướng  7,8 55,8 11,6 3,9 3,9 3,9 0 2,3 10,9 

22 Nộm hoa 

ban 
11,9 48,0 12,3 4,0 6,2 2,6 0,9 3,5 10,6 

23 Nộm quả 

Núc nác 
15,5 56,5 7,5 1,9 2,5 1,9 0,6 3,7 9,9 

24 Nộm rau 

rừng 
11,5 40,2 14,4 3,3 7,7 3,3 1,0 5,3 13,4 

25 Quả bưởi 9,3 35,9 21,2 3,1 4,0 3,4 0,6 4,5 18,1 

26 Quả cam 8,8 34,9 21,7 3,5 5,0 2,9 0,6 5,0 17,6 

27 Quả chanh 8,4 34,0 22,0 3,3 5,0 2,8 0,8 4,7 18,9 

28 Quả chuối 

tây 
12,1 37,1 15,9 1,7 3,9 1,7 1,3 5,6 20,7 

29 Quả chuối 

tiêu 
11,3 36,4 17,1 2,5 4,4 3,6 1,1 5,5 18,2 

30 Quả đào 9,4 34,5 24,8 3,5 3,5 3,2 0,6 4,5 15,8 
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31 Quả đu đủ 8,7 35,1 22,8 3,7 4,5 3,1 0,6 4,8 16,9 

32 Quả dứa 10,3 35,3 19,7 3,7 5,3 3,7 0,7 5,3 16,0 

33 Quả dưa 

chuột 
10,7 37,1 19,9 2,7 5,5 2,4 0,7 4,8 16,2 

34 Quả dưa 

nương (dưa 

mèo) 

12,4 32,4 25,6 1,2 5,6 2,8 0,8 3,6 15,6 

35 Quả hồng 15,9 34,1 20,3 0,5 2,2 3,8 0,5 7,1 15,4 

36 Quả khế 16,5 33,5 22,2 2,5 3,2 2,5 1,9 2,5 15,2 

37 Quả mận 10,3 35,0 23,0 4,3 3,7 2,7 1,0 5,0 15,0 

38 Quả mít 10,2 35,4 20,7 4,1 5,1 3,2 1,0 5,4 15,0 

39 Quả muỗm 

quéo 
22,8 28,7 14,9 2,0 4,0 3,0 2,0 8,9 13,9 

40 Quả nhãn 10,9 39,5 19,4 4,3 3,9 2,3 0,8 4,7 14,3 

41 Quả óc chó 20,3 36,8 17,3 0 3,0 3,0 1,5 4,5 13,5 

42 Quả sơn tra 

(táo mèo) 
17,7 35,4 23,1 0 2,0 1,4 0,7 5,4 14,3 

44 Quả thanh 

long 
18,5 44,4 15,9 2,6 1,3 3,3 0,7 4,0 9,3 

45 Quả vú sữa 22,2 44,4 10,4 3,7 4,4 0,7 2,2 5,2 6,7 

46 Rau đồ  14,2 56,0 5,2 3,0 3,7 1,5 0,7 4,5 11,2 

47 Rau nướng  13,9 53,5 6,9 4,0 4,0 3,0 0 6,9 7,9 

48 Rêu đá 

nướng  
9,6 61,6 2,7 1,4 3,4 3,4 1,4 4,8 11,6 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Rau, củ và quả tươi là nguyên liệu chế biến những món ăn mang tính đại diện ở 

một số dân tộc, gắn liền với hệ sinh thái và được sử dụng thường ngày trong các gia 

đình. Kết quả khảo sát cho thấy có sự hiểu biết khác nhau giữa các dân tộc, chủ yếu dân 

tộc Thái, Kinh và Mông có hiểu biết cao hơn hẳn so với các dân tộc còn lại (không món 

ăn nào quá 10%). Trong đó, người Thái có hiểu biết nhiều nhất, một số món trên 50% 

như “canh rêu” với 50,2%, “măng đồ” với 54,4%, cao nhất là “măng lam” với 63,9%. 

Dân tộc Mông có hiểu biết nhiều hơn người Kinh về món măng khô, nộm rau rừng, v.v. 

Những món ăn chế biến từ nguyên liệu gạo, đậu, hạt và ngũ cốc cũng là một trong 

những nét ẩm thực đáng chú ý của các dân tộc. Kết quả khảo sát cho thấy ở tất cả các 

món ăn từ gạo, đậu, hạt và ngũ cốc người Thái đều có hiểu biết nhiều hơn so với các 

dân tộc khác, thậm chí có tỷ lệ hơn gấp 2-5 lần. Món ăn được người Thái có hiểu biết 

nhiều nhất là “cốm” với tỷ lệ 57,6%, sau đó là “bánh khẩu xén” với tỷ lệ 50,8%, v.v. Cả 

hai món này đều là những món nổi tiếng của dân tộc Thái, được nhiều người ưa chuộng. 

Sự hiểu biết về các món ăn chế biến từ nguyên liệu gạo, đậu, hạt và ngũ cốc sau dân tộc 

Thái là dân tộc Mông, tỷ lệ về sự hiểu biết cũng cao hơn so với các dân tộc còn lại. 

Những món ăn được người Mông hiểu biết nhiều nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả 

người Thái là món “mèn mén” với tỷ lệ 34,4%, sau đó là  “bánh dày người Mông” với 

tỷ lệ 33,5%, “cơm đỏ” với tỷ lệ 24,4%. Hai món mèn mén và bánh dày nêu trên đều là 
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những món ăn điển hình trong ẩm thực truyền thống được chế biến từ ngô của người 

Mông, còn cơm đỏ thì chỉ một số vùng Mông còn sử dụng. 

Bảng 8. Hiểu biết của các dân tộc về các món ăn từ gạo và ngũ cốc (%) 

STT Món ăn Kinh Thái Mông Lào Khơ 

Mú 

Dao Tày Kháng Khác 

1 Bánh chưng 

(Bánh gù)  
10,2 32,3 18,9 4,3 5,9 2,5 0,9 5,6 19,3 

2 Bành dày 

người Mông 
11,4 22,5 33,5 0,8 3,4 4,2 1,3 3,8 19,1 

3 Bánh khẩu 

xén 
19,0 50,8 11,1 0,8 0,8 2,4 0,8 3,2 11,1 

4 Cháo gạo 12,1 36,6 19,6 1,8 5,4 5,4 0,4 4,5 14,3 

5 Chè 13,1 30,8 21,7 0,9 5,0 4,5 0,5 3,6 19,9 

6 Cốm  15,9 57,6 3,5 3,5 4,1 1,2 0,6 3,5 10,0 

7 Cơm đỏ 10,2 38,1 24,4 3,6 6,1 4,1 0,5 2,5 10,7 

8 Cơm lam 11,2 44,2 12,4 3,7 5,2 4,1 0,4 5,6 13,1 

9 Cơm nếp 9,0 35,5 21,1 3,4 5,1 3,1 0,6 4,2 18,0 

10 Cơm rang 13,4 42,4 15,5 2,9 2,9 4,2 0,4 3,8 14,3 

11 Cơm tám  20,0 44,2 12,1 0,6 1,8 3,6 0,6 4,2 12,7 

12 Đậu đen 11,9 35,2 21,1 2,3 5,0 1,1 0,8 3,8 18,8 

13 Đậu xanh 12,6 33,6 23,3 1,6 6,3 1,6 0,8 3,2 17,0 

14 Gạo Bắc 

thơm số 7  
18,8 45,8 14,6 0 3,5 1,4 0,7 3,5 11,8 

15 Gạo nếp 

nương 
11,9 37,5 20,3 3,4 3,8 3,1 1,1 5,0 13,8 

16 Gạo Séng cù  21,1 38,2 10,5 1,3 4,6 0,7 2,0 4,6 17,1 

17 Lạc 10,7 36,1 16,1 3,7 5,0 3,7 1,0 4,0 19,7 

18 Mèn mén 8,3 19,4 34,4 0 2,8 2,8 0,6 6,1 25,6 

19 Xôi chim 

Mường 

Thanh 

35,7 35,7 12,9 2,9 2,9 0 2,9 1,4 5,7 

20 Xôi đen  12,7 42,8 16,8 4,6 4,6 2,9 1,7 4,0 9,8 

21 Xôi đỏ  12,6 43,4 14,9 4,6 5,7 3,4 1,7 2,9 10,9 

22 Xôi sắn 11,8 38,6 16,7 3,1 6,6 2,6 1,3 4,8 14,5 

24 Xôi tím  12,2 41,6 13,0 4,2 3,8 3,4 1,3 5,0 15,5 

25 Xôi trắng  10,8 35,8 16,8 3,2 4,3 3,2 1,1 4,3 20,4 

26 Xôi vàng  12,4 42,1 14,9 4,0 4,0 4,5 1,0 3,5 13,9 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

So với các dân tộc Tày, Dao, Khơ Mú, Lào và Kháng thì người Kinh có hiểu biết 

về các món ăn từ nguyên liệu gạo, đậu, hạt và ngũ cốc cao hơn, nhất là món “xôi chim 

Mường Thanh” là món được nhiều người Kinh hiểu biết nhất với tỷ lệ 35,7%, tiếp đó là 

một số loại gạo tẻ như gạo Bắc Thơm, Séng cù.  

Các dân tộc khác ở tỉnh Điện Biên như Xinh Mun, Dao, Hà Nhì, Si La, Cống, Phù 

Lá cũng biết về món mèn mén không thua gì người Mông, với tỷ lệ 25,6%, điều này là 

dễ hiểu vì các dân tộc đó ít nhất đã từng sử dụng món ăn này hoặc nghe nói về món ăn 

này trong quá trình cộng cư với người Mông. 
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Bảng 9. Hiểu biết của các dân tộc về các gia vị, phụ gia và thức chấm (%) 

STT Gia vị, phụ 

gia và thức 

chấm  

Kinh Thái Mông Lào Khơ 

Mú 

Dao Tày Kháng Khác 

1 Chéo (mắc 

khén và một 

số gia vị) 

10,0 35,5 16,1 4,7 6,7 2,7 10 5,7 17,7 

2 Chéo pịa 

(trâu) 
9,2 42,5 15,4 5,8 5,4 2,9 0,8 5,8 12,1 

3 Chéo thịt 

động vật 

hoang dã  

15,6 41,1 11,1 0 10,0 5,6 1,1 2,2 13,3 

4 Chéo thịt gia 

cầm  
10,8 39,2 12,8 1,4 7,4 5,4 1,4 6,8 14,9 

5 Chéo thịt gia 

súc  
13,4 40,9 15,4 20,0 6,7 4,7 1,3 4,7 10,7 

6 Chéo thịt  

chim hoang 

dã  

19,4 38,7 12,9 1,6 6,5 4,8 0 4,8 11,3 

7 Chéo từ các 

loại hạt  
11,1 49,6 6,8 0,9 8,5 0,9 0,9 5,1 16,2 

8 Chéo từ các 

loại quả  
13,3 50,8 9,2 0,8 7,5 1,7 0 5,8 10,8 

9 Chéo từ côn 

trùng  
23,9 52,2 10,9 0 2,2 2,2 0 2,2 6,5 

10 Chéo từ động 

vật dưới nước  
13,2 50,0 5,3 1,8 6,1 4,4 0 6,1 13,2 

11 Chéo từ măng  14,6 39,8 12,2 1,6 4,1 2,4 0,8 8,1 16,3 

12 Củ gừng 8,9 32,1 22,1 3,8 5,4 2,4 0,8 4,9 19,7 

13 Củ hành 8,8 33,0 22,2 3,4 5,7 3,1 0,9 5,1 17,7 

14 Củ nghệ 11,3 31,0 20,1 2,5 4,9 2,8 1,1 6,3 20,1 

15 Củ riềng 9,8 32,3 22,0 30,0 5,3 3,3 0,9 5,0 18,4 

16 Củ sả 9,1 32,2 21,7 3,4 5,7 3,1 0,9 4,8 19,1 

17 Củ tỏi 9,9 33,1 20,7 2,3 5,7 2,8 0,8 4,8 19,8 

18 Hạt dổi  14,6 42,7 14,6 1,5 3,0 4,5 1,0 4,0 14,1 

19 Lá diếp cá 18,0 41,0 14,6 3,4 6,2 3,4 0,6 2,8 10,1 

20 Lá đinh lăng 29,2 46,2 10,4 1,9 0,9 0,9 0,9 3,8 5,7 

21 Lá hẹ 20,0 48,7 11,3 1,3 0,7 2,0 0,7 2,7 12,7 

22 Lá lốt 11,6 40,2 17,1 3,6 5,2 4,8 1,2 4,8 11,6 

23 Lá mắc mật 19,5 43,0 10,7 2,7 3,4 20,0 1,3 60,0 11,4 

24 Lá mơ lông 20,3 37,8 15,4 2,1 4,9 4,2 1,4 5,6 8,4 

25 Lá ngổ 23,8 43,8 5,4 3,1 3,8 3,8 2,3 6,2 7,7 

26 Lá tía tô 11,9 36,7 18,3 2,2 4,7 4,3 0,7 4,0 17,3 

27 Lá xương 

sông 
29,6 20,4 12,2 3,1 4,1 3,1 20,0 9,2 16,3 

28 Mắc khén 10,4 35,0 19,7 3,9 5,8 3,2 1,0 4,2 16,8 

29 Mùi 12,8 39,7 16,2 4,3 5,6 3,0 1,3 3,4 13,7 

30 Mùi tàu 12,0 34,6 20,3 2,6 5,6 3,8 0,8 4,9 15,4 

31 Nước chấm từ 

đậu nành 
23,3 34,0 10,7 1,9 5,8 4,9 1,0 5,8 12,6 
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32 Nước mắm 11,6 34,5 19,9 2,6 6,7 3,0 1,1 4,1 16,5 

33 Quả ớt 8,7 32,2 22,9 3,3 4,4 3,3 0,8 4,9 19,6 

34 Rau húng 14,4 40,1 15,3 3,2 4,5 3,6 1,4 3,6 14,0 

35 Rau răm 14,0 38,3 15,7 3,4 5,5 4,3 1,3 3,4 14,0 

36 Rau thì là 16,7 41,9 11,3 3,0 3,9 3,9 1,5 4,4 13,0 

37 Tương 22,2 34,7 11,1 1,4 2,8 4,9 1,4 4,9 16,7 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ hiểu biết về các gia vị, phụ gia và thức chấm ở dân 

tộc Thái cao hơn so với các dân tộc còn lại, đặc biệt là các món chéo để chấm thức ăn. 

Trong đó, món “chéo từ côn trùng” có tỷ lệ hiểu biết nhiều nhất với 52,2%, “chéo từ các 

loại quả” với tỷ lệ 50,8% và đáng chú ý là món “chéo từ món động vật sống dưới nước” 

với tỷ lệ 50%. Cả 3 món chấm trên đều là ba món điển hình trong ẩm thực người Thái. 

Dân tộc Kinh có mức độ hiểu biết tương đối cao về các gia vị, phụ gia và thức 

chấm, trong đó hiểu biết chủ yếu các gia vị, phụ gia thông dụng, chẳng hạn như: Lá đinh 

lăng, lá ngổ, lá xương sông, v.v. Người Kinh ít hiểu biết về các đồ chấm truyền thống 

của người Thái hơn, ngoại trừ “chéo từ côn trùng” với tỷ lệ 23,9% hay “chéo thịt từ 

chim hoang dã” với tỷ lệ 19,4%. Tương tự, người Mông có hiểu biết về các gia vị, phụ 

gia và thức chấm gần như người Kinh.  

Các thức uống của các dân tộc ở Điện Biên cũng có những nét riêng theo truyền 

thống dân tộc, bên cạnh đó người dân các dân tộc đã tiếp nhận các thức uống hiện đại. 

Kết quả khảo sát cho thấy các dân tộc đều biết về các thức uống nhưng tỷ lệ hiểu biết 

còn thấp. Trong các dân tộc, thì dân tộc Thái có mức độ hiểu biết nhiều hơn, trong đó 

“rượu tiết ba ba” có tỷ lệ hiểu biết cao với 48,9% và “rượu cất 2 lần” với tỷ lệ 48,5%. 

Hai thức uống trên đều được dùng nhiều trong các lễ hội của người Thái. Ngoài ra, người 

Thái còn hiểu biết nhiều hơn các dân tộc khác ở các thức uống như cà phê Mường Ảng, 

nước vối, rượu cái, rượu cần, các loại rượu ngâm động vật và ngâm tiết động vật. 

Mức độ hiểu biết về các thức uống sau dân tộc Thái là dân tộc Kinh và dân tộc 

Mông. Các thức uống người Kinh hiểu biết nhiều nhất là “rượu tiết ba ba” với tỷ lệ 

24,4%, thứ 2 là “rượu ngâm bìm bịp” với tỷ lệ 23,5% và thứ 3 là “Chè shan tuyết cổ thụ 

Tủa Chùa” với tỷ lệ 23,3%; cả 3 thức uống trên người Kinh đều hiểu biết nhiều hơn 

người Mông.  

Đối với dân tộc Mông, món thức uống có hiểu biết nhiều nhất là “rượu Mông pê 

Tủa Chùa” với tỷ lệ 33,7%, “rượu ngâm thực vật” với tỷ lệ 23%, chè shan tuyết cổ thụ 

Tủa Chùa tỷ lệ 22,4%. Đáng chú ý, chủ nhân của hai trong số các thức uống nêu trên 

chính là người Mông Tủa Chùa. Sản phẩm “rượu Mông Pê Tủa Chùa” là một trong 

những loại rượu đặc trưng của người Mông Tủa Chùa và “Chè shan tuyết cổ thụ Tủa 

Chùa” là một trong những thức uống nổi tiếng của tỉnh Điện Biên, đều là các sản phẩm 

tiềm năng trong phát triển du lịch ẩm thực. Nhìn chung, trong các dân tộc được khảo sát 

ở tỉnh Điện Biên thì dân tộc Thái, Kinh, Mông có nhiều người hiểu biết về các thức uống 

truyền thống và hiện đại hơn. 
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Bảng 10. Thức uống hiện tại và truyền thống của các dân tộc (%) 

STT Thức uống Kinh Thái Mông Lào Khơ 

Mú 

Dao Tày Kháng Khác 

1 Cà phê 

Mường Ảng 
19,1 36,9 20,6 1,4 5,7 4,3 2,1 4,3 5,7 

2 Chè thuốc Hà 

Nhì 
10,3 22,4 6,9 3,4 12,1 3,4 3,4 1,7 36,2 

3 Chè cổ thụ 

Tủa Chùa 
23,3 27,6 22,4 0,9 2,6 5,2 0,9 4,3 12,9 

4 Nước chè 

xanh 
13,0 29,2 19,4 4,0 4,3 3,6 0,8 5,5 20,2 

5 Nước giải 

khát  
16,4 31,1 16,9 1,6 3,3 5,5 1,6 7,7 15,8 

6 Nước vối 23,2 40,4 13,2 2,0 2,6 0 1,3 2,6 14,6 

7 Rượu cái  15,3 42,3 12,3 1,8 5,5 4,3 0,6 2,5 15,3 

8 Rượu cần  14,1 37,2 13,5 1,3 5,1 4,5 0,6 10,3 13,5 

9 Rượu cất 2 lần  14,1 48,5 12,1 2,0 3,0 5,1 0 3,0 12,1 

10 Rượu Mông 

pê Tủa Chùa 
14,6 24,2 33,7 0,6 1,7 5,1 0 3,9 16,3 

11 Rượu ngâm 

bìm bịp 
23,5 34,1 21,2 1,2 7,1 1,2 0 2,4 9,4 

12 Rượu ngâm 

cao động vật  
17,5 30,0 19,2 0,8 5,0 4,2 0 5,8 17,5 

13 Rượu ngâm 

rắn 
12,9 37,1 20,7 0,7 3,6 4,3 0 5,7 15,0 

14 Rượu ngâm 

sâu chít 
15,6 41,9 15,6 3 7,8 3 1,8 3,6 7,8 

15 Rượu ngâm 

thực vật  
13,0 32,0 23,0 1,0 6,5 3,5 1,0 4,5 15,5 

16 Rượu tiết ba 

ba 
24,4 48,9 15,6 2,2 2,2 0 2,2 0 4,4 

17 Rượu tiết dúi 13,6 39,4 22,7 1,5 3,0 10,6 1,5 0 7,6 

18 Rượu tiết rắn 14,3 40,3 20,8 3,9 2,6 6,5 1,3 2,6 7,8 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Nhìn chung, đa số người dân đều cho rằng bữa ăn ngày thường hiện nay có sự 

khác biệt với bữa ăn ngày thường truyền thống, cụ thể là nhiều món ăn hơn, ngon hơn, 

kiêng ít hơn và cư xử ít phức tạp hơn; ngoại trừ người Kinh cho rằng ít hoặc không có 

sự khác biệt nhiều hơn so với các dân tộc còn lại. Ở các món ăn từ động vật; từ rau củ 

quả; từ gạo, đậu hạt và ngũ cốc; các gia vị và thức chấm; các thức uống thì người Thái 

đều có hiểu biết cao nhất. Theo sau đó là người Mông và người Kinh cũng có mức hiểu 

biết hơn hẳn các dân tộc như Dao, Khơ Mú, Lào và Kháng, v.v. Tuy nhiên, đa số người 

Kinh có hiểu biết nhiều hơn về các món thông dụng và hiện đại. 

Các bữa ăn hằng ngày, đặc biệt là 3 bữa ăn chính để cung cấp đầy đủ năng lượng 

cho con người hoạt động, nhưng việc đảm bảo các bữa ăn chính hàng ngày thì không 

phải địa phương, dân tộc nào cũng giống nhau, thế nên việc nắm bắt là cần thiết để khi 

thực hiện cung cấp thức ăn cho du khách sẽ điều chỉnh cho phù hợp. 
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Kết quả khảo sát cho thấy, đa số người dân đều ăn 3 bữa một ngày với tỷ lệ 85% 

và có 14% ăn 2 bữa một ngày. Điều này tương đối tốt bởi việc ăn uống đầy đủ các bữa 

chính không chỉ giúp người dân có đầy đủ năng lượng làm việc mà đó cũng là nền tảng 

để phù hợp với các bữa ăn của du khách. Dân tộc Thái ăn đầy đủ 3 bữa nhiều nhất (35%), 

sau đó là người Mông với 23,5%, người Kinh là 8,3% và các dân tộc còn lại như Lào, 

Khơ Mú, Dao, Tày, Kháng đều không vượt quá 4%. Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên trong 

ngày giúp con người có thể hoạt động hiệu quả. Tùy vào mỗi dân tộc, địa phương, gia 

đình, các món ăn bữa sáng có khác nhau. Đa số người dân ăn bữa sáng có 1-2 món 

(76%), càng nhiều món thì tỷ lệ người dân càng thấp, chẳng hạn 3-4 món có 22% và ăn 

trên 5 món chỉ có 2% người dân. Trong 76% người dân ăn 1-2 món vào bữa sáng, người 

Thái chiếm tỷ lệ cao nhất (34,1%), sau đó là người Mông (20,8%), người Kinh (8,4%) 

và mỗi dân tộc còn lại như Lào, Khơ Mú, Dao, Tày, Kháng đều không vượt quá 7%. 

Trong những người dân ăn sáng 3-4 món, dân tộc Thái vẫn chiếm chủ yếu (35%)30,8%; 

sau đó là dân tộc Mông (27,5%); dân tộc Kinh (8,8%); dân tộc Dao (7,7%) và mỗi dân 

tộc còn lại như Lào, Khơ Mú, Tày, Kháng đều không vượt quá 2%.  

Bảng 11. Danh sách các món người dân thường ăn trong bữa sáng 

STT Các món ăn Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Cơm 350 86,0 

2 Bánh 101 24,8 

3 Ngô 81 19,9 

4 Khoai 69 17,0 

5 Thịt 190 46,7 

6 Cá 139 34,2 

7 Tôm 50 12,3 

8 Rau 259 63,6 

9 Nước chấm 186 45,7 

10 Muối 161 39,6 

11 Rượu 45 11,1 

12 Khác 56 13,8 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Tùy theo địa phương, dân tộc, khả năng kinh tế mà bữa sáng sẽ có sự khác nhau. 

Kết quả trong Bảng 11 cho thấy, món ăn sáng chiếm tỷ lệ nhiều nhất là cơm (86%), 

đứng thứ 2 là rau với 63,6%, thịt chiếm 46,7%, nước chấm 45,7% và các món còn lại 

đều không vượt quá 40%. Về món “cơm”, dân tộc Thái chiếm tỷ lệ cao nhất với 34,3%, 

sau đó là dân tộc Mông với 20,4% và các dân tộc còn lại không vượt quá 7%. Tương tự, 

món “rau”, dân tộc Thái chiếm tỷ lệ cao nhất với 31,7%, thứ 2 là dân tộc Mông với 

28,6% và các dân tộc còn lại không vượt quá 6%. Một người Khơ Mú ở đây chia sẻ: 

“sáng nấu cơm ăn cũng chắc bụng để mà đi làm nương không bị đói” (nam, 53 tuổi, 

nông dân). Thực tế, tỉnh Điện Biên có số lao động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản là 
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258.615 người, chiếm 71,73%121, ngoài ra tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn chiếm 

khoảng 33,97%122 trong tỉnh. Có thể thấy khi vẫn còn nhiều hộ làm nông nghiệp và còn 

nhiều hộ nghèo thì việc ăn uống ngon là không phù hợp, việc ăn uống cần đơn giản hóa 

để có thời gian làm việc khác, vì vậy cơm và rau sẽ là lựa chọn phù hợp về mặt kinh tế 

và thời gian với người dân. 

Bữa trưa cũng là bữa quan trọng trong ngày, nhưng các món ăn giữa hai bữa có 

sự khác nhau, nếu như buổi sáng ăn 1-2 món là chủ yếu, thì bữa trưa chủ yếu là 3-4 món 

(72%). Trong 72% người ăn 3-4 món, dân tộc Thái chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 30,5%, 

đứng thứ 2 là dân tộc Mông với tỷ lệ 20,9%, thứ 3 là dân tộc Kinh với tỷ lệ 8,6%. Đáng 

chú ý trong 20% người ăn 1-2 món có 38% dân tộc Mông (tỷ lệ lớn nhất), sau đó là dân 

tộc Thái với tỷ lệ 31,6% và các dân tộc còn lại như Kinh, Lào, Tày, Dao, Khơ Mú và 

Kháng không vượt quá 7%. Những món ăn người dân ăn vào buổi trưa là những món 

ăn thông dụng và nguồn nguyên liệu có sẵn ở địa phương. Bảng 12 cho thấy, “cơm” là 

món ăn trưa gần như tuyệt đối với tỷ lệ 98%, thứ hai là “rau” với tỷ lệ 91,2%, thứ 3 là 

“thịt” với tỷ lệ 79,9%, thứ 4 là “nước chấm” với tỷ lệ 74%, thứ 5 là món “cá” với tỷ lệ 

62,3%, các món còn lại không vượt quá 50%. Nhìn chung, bữa trưa đã đa dạng các món 

ăn hơn so với buổi sáng, trong đó “rau” và “cơm” là hai món được ưa chuộng hơn cả. 

Bảng 12. Danh sách các món ăn người dân thường ăn vào bữa trưa 

STT Các món ăn Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Cơm 400 98,0 

2 Bánh 48 11,8 

3 Ngô 55 13,5 

4 Khoai 64 15,7 

5 Thịt 326 79,9 

6 Cá 254 62,3 

7 Tôm 86 21,1 

8 Rau 372 91,2 

9 Nước chấm 302 74,0 

10 Muối 199 48,8 

11 Rượu 73 17,9 

12 Khác 74 18,1 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Ở món “cơm”, người Thái ăn nhiều nhất với tỷ lệ 32,8%; thứ hai là người Mông 

với tỷ lệ 22,2%, người Kinh là 8,8% và các dân tộc còn lại không vượt quá 6%. Về món 

“rau”, người Thái ăn nhiều nhất với tỷ lệ 31,7%, người Mông là 23,1%, người Kinh là 

8,9% và các dân tộc còn lại không vượt quá 6%. Nhìn chung, cơm và rau là hai món chủ 

yếu được các dân tộc sử dụng trong bữa trưa. Về món “thịt”, người Thái ăn trưa nhiều 

 
121 Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên: http://www.dienbien.gov.vn/portal/Pages/2020-12-23/VPUB--Nam-2020-Dien-

Bien-giai-quyet-viec-lam-cho-hiowng3.aspx 
122 Nguồn: “Băn khoăn chuyện giảm nghèo ở Điện Biên”, Báo Dân tộc và phát triển (22/5/2020): 

https://baodantoc.vn/ban-khoan-chuyen-giam-ngheo-o-dien-bien-1590117392028.htm 
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nhất với tỷ lệ 36,8%, thứ hai là người Mông với tỷ lệ 18,1%, thứ ba là người Kinh với 

tỷ lệ 9,8% và các dân tộc còn lại không vượt quá 6%. Tương tự, món “cá”, dân tộc Thái 

chiếm tỷ lệ cao nhất với 36,2%, dân tộc Mông với 14,6%, dân tộc Kinh là 9,4%, các dân 

tộc còn lại không vượt quá 8%. Đáng chú ý, trong những người không ăn “thịt” và “cá” 

vào bữa trưa, dân tộc Mông chiếm tỷ lệ cao nhất, với tỷ lệ lần lượt là 39% và 35,1%. 

Nhìn chung, trong bữa trưa các dân tộc ăn uống nhiều món hơn so với bữa sáng. Ngoài 

“cơm” và “rau” là món chính như bữa sáng thì “thịt” và “cá” là các món ăn được ăn 

nhiều hơn vào bữa trưa, trong đó dân tộc Thái và Mông có tỷ lệ cao hơn. 

Tương tự như bữa trưa, trong bữa tối đa số người dân chủ yếu ăn 3-4 món (75%). 

Trường hợp ăn 5 món trở lên vào bữa tối chiếm tỷ lệ 12%, cao hơn so với tỷ lệ tương 

ứng ở bữa trưa. Đáng chú ý, vẫn có người ăn 1-2 món vào bữa tối với tỷ lệ là 13%, kém 

7% so với bữa trưa. Phải chăng do điều kiện kinh tế nên có những gia đình ngay cả bữa 

ăn tối cũng không đầy đủ. Trong đa số người ăn 3-4 món, dân tộc Thái chiếm tỷ lệ nhiều 

nhất với 32%, dân tộc Mông với 20,2% và dân tộc Kinh với 9,1%; những người ăn từ 5 

món trở lên nhiều nhất ở dân tộc Thái với 49%, gấp 3,4 lần so với người Mông và 5,9 

lần so với người Kinh. Đáng chú ý, dân tộc Mông ăn bữa tối có 1-2 món chiếm tỷ lệ 

nhiều nhất với 45,3%, thứ 2 là người Thái với tỷ lệ 26,4%. 

Bảng 13. Danh sách các món ăn người dân thường ăn trong bữa tối 

STT Các món ăn Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Cơm 402 98,0 

2 Bánh 44 10,7 

3 Ngô 63 15,4 

4 Khoai 69 16,8 

5 Thịt 327 79,8 

6 Cá 278 67,8 

7 Tôm 101 24,6 

8 Rau 369 90,0 

9 Nước chấm 316 77,1 

10 Muối 212 51,7 

11 Rượu 138 33,7 

12 Khác 79 19,3 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Giống như bữa trưa, trong bữa tối “cơm” và “rau” vẫn là 2 món chính của hầu hết 

người dân (90-98%) ở đây; thứ 3 là món “thịt” chiếm 79,8%, thứ 4 là “nước chấm” với 

77,1% và thứ 5 là món “cá” với 67,8%. Đó cũng là những món ăn cơ bản trong bữa cơm 

hằng ngày của các gia đình Việt Nam nói chung và các dân tộc ở đây nói riêng. Về món 

“cơm” trong bữa tối, hầu hết các dân tộc đều có, trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ cao 

nhất với 33,1%, sau đó là người Mông với 22,6% và các dân tộc còn lại đều không vượt 

quá 9%. Tương tự, ở món “rau”, người Thái và Mông chiếm tỷ lệ nhiều nhất, lần lượt là 

32,8% và 22,2%. Hai món “thịt” và “cá” giúp cung cấp đầy đủ chất đạm, chất béo cho 

cơ thể. Trong đó, người “Thái” ăn 2 món này vào bữa tối nhiều gấp đôi người Mông 
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(thịt 33,9% so với 18,7%; cá 38,8% so với 15,5%), thậm chí gấp 4 lần so với người 

Kinh. Đáng chú ý, trong các dân tộc không ăn 2 món “thịt” và “cá”, nhiều nhất là dân 

tộc Mông với tỷ lệ lần lượt là 36,1% và 36,4%. Một người dân tộc Lào ở đây chia sẻ: 

“Bữa tối cả gia đình sẽ ăn cùng nhau. Không có nhiều tiền mua thức ăn nên thịt, cá ăn 

thêm chút thôi” (nữ, 57 tuổi, nông dân). Như vậy, dù có thịt hay cá vào bữa tối hàng 

ngày nhưng do thu nhập thấp nên số lượng món ăn cũng còn hạn chế. Bữa tối cả gia 

đình quây quần vui vẻ bên mâm cơm, dù chỉ là những món ăn còn đạm bạc. 

Nhìn chung, đa số các dân tộc đều ăn đầy đủ ba bữa gồm sáng, trưa, tối trong một 

ngày. Ở bữa sáng thì chủ yếu ăn 1-2 món chủ yếu là cơm hoặc rau, còn bữa trưa và bữa 

tối chủ yếu ăn 3-4 món, ngoài cơm, rau còn có thêm thịt hoặc cá. Trong các món ăn, hầu 

hết các dân tộc đều ăn cơm, rau, thịt, cá, nước chấm hàng ngày, trong đó dân tộc Thái 

chiếm tỷ lệ nhiều nhất, sau đó là dân tộc Mông và thứ 3 là dân tộc Kinh. Đáng chú ý, 

trong các dân tộc không ăn món thịt và cá, dân tộc Mông chiếm tỷ lệ cao nhất. 

9.1.2. Nhu cầu của người dân về ẩm thực hướng tới phát triển du lịch và xóa 

đói giảm nghèo 

Đối với người Kinh 

Điện Biên là một tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao trong cả nước, thế nên 

việc tìm ra các phương án XĐGN vẫn luôn được các lãnh đạo địa phương quan tâm. 

Phát triển du lịch đã được tỉnh quan tâm trong nhiều năm qua nhưng để phát triển toàn 

diện hơn thì cần phải đưa du khách tiếp cận tới ẩm thực địa phương. Kết quả khảo sát 

cho thấy có 97% người Kinh cho rằng ẩm thực Điện Biên có thể phục vụ XĐGN. Trong 

đó, nữ giới đồng ý nhiều hơn nam giới, tỷ lệ chênh lệch 37,2% (68,6% so với 31,4%). 

Cụ thể hơn, bảng 14 cho thấy vai trò “cung cấp những món ăn, đồ uống ngon cho du 

khách thưởng thức khi tới Điện Biên” chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 94,3%. Sau đó là vai 

trò “giới thiệu về các sản vật của tỉnh Điện Biên” đứng thứ 2 với tỷ lệ 91,4%.  

Bảng 14. Ý kiến người Kinh về vai trò của ẩm thực trong phục vụ du lịch 

STT Vai trò của ẩm thực (%) 

1 Cung cấp những món ăn, đồ uống ngon cho du khách thưởng thức 

khi tới Điện Biên 

94,3 

2 Giới thiệu về các sản vật của tỉnh Điện Biên 91,4 

3 Giới thiệu về cách ứng xử, giao tiếp trong ăn uống của các dân tộc 77,1 

4 Giới thiệu về nghệ thuật chế biến cùng ý nghĩa, biểu tượng, tâm linh, 

v.v. của các món ăn, đồ uống. 

71,4 

5 Hấp dẫn du khách, làm cho họ muốn quay trở lại Điện Biên  88,6 

6 Cung cấp những đồ lưu niệm/quà từ ẩm thực Điện Biên cho du 

khách 

77,1 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Cả hai vai trò là cơ bản nhất và cũng quan trọng nhất, bởi lẽ nhờ đó mà gây được 

ấn tượng và quảng bá hình ảnh địa phương tới du khách. Từ đó sẽ có được lượng du 

khách nhất định quay lại và thu hút những du khách mới, đó là điều kiện cơ bản để du 
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lịch phát triển bền vững. Bên cạnh đó, việc biết đến những sản vật của địa phương không 

chỉ là hình ảnh du lịch mà còn giúp sản phẩm đó tìm được chỗ đứng, nguồn tiêu thụ ổn 

định trên thị trường.  

Vai trò “hấp dẫn du khách, làm cho họ muốn quay trở lại Điện Biên” đứng thứ 3 

với tỷ lệ 88,6% cho thấy phần lớn người Kinh tin rằng ẩm thực sẽ thu hút một lượng du 

khách quay trở lại. Điều đó sẽ tạo ra một nguồn cầu ổn định không chỉ du lịch mà còn 

cả ẩm thực ở đây, là điều kiện để du lịch phát triển ổn định, hướng tới XĐGN bền vững. 

Cuối cùng, các vai trò như “giới thiệu về cách ứng xử, giao tiếp trong ăn uống của các 

dân tộc” và “cung cấp những đồ lưu niệm/quà từ ẩm thực Điên Biên” với tỷ lệ đều là 

77,1%, đứng thứ 5 là vai trò “giới thiệu về nghệ thuật chế biến ý nghĩa, biểu tượng, tâm 

linh của các món ăn đồ uống” với 71,4%. Có thể thấy ẩm thực không chỉ đơn thuần là 

ăn uống để duy trì hoạt động sống mà còn liên quan tới văn hóa, đó là điều khác biệt 

trong ẩm thực Điện Biên. Nếu có thể cung cấp ẩm thực cùng với các tri thức về văn hóa 

tộc người đối với du khách thì sẽ dễ dàng thu hút lượng lớn du khách tới đây. Tuy nhiên, 

đây sẽ là thách thức bởi đòi hỏi phải am hiểu sâu sắc, phải trải nghiệm văn hóa dân tộc.  

Bảng 15. Ý kiến người Kinh về vai trò của ẩm thực trong xóa đói giảm nghèo 

STT Vai trò của ẩm thực trong việc xóa đói giảm nghèo (%) 

1 Người dân có thể tham gia cung cấp nguyên liệu và chế biến ẩm thực 77,8 

2 Các sản phẩm nông nghiệp của người dân có đầu ra, trở thành hàng hóa 80,6 

3 Tăng được lao động, việc làm cho người dân 77,8 

4 Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch 86,1 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Kết quả bảng 15 cho thấy không có vai trò nào người Kinh lựa chọn dưới 77%, 

nhìn chung hầu hết các vai trò đều giữ vị trí nhất định đối với họ trong việc XĐGN. Vai 

trò “đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch” được lựa chọn nhiều nhất với 86,1%, sau 

đó vai trò “các sản phẩm nông nghiệp của người dân có đầu ra, trở thành hàng hóa” 

đứng vị trí thứ 2 với 80,6%. Có thể thấy người Kinh đang nhìn nhận về các vai trò dài 

hạn trong ẩm thực hướng tới XĐGN khi nông nghiệp sạch đang là một vấn đề được 

người tiêu dùng quan tâm trước thực trạng nhiều sản phẩm nông nghiệp không an toàn 

như hiện nay. Bên cạnh đó, đầu ra của các sản phẩm nông nghiệp nước ta nói chung và 

tỉnh Điện Biên nói riêng vẫn chưa có thị trường ổn định. Thế nên khi du khách tới địa 

phương không chỉ được thưởng thức ẩm thực đặc sắc mà còn biết đến các sản phẩm 

nông nghiệp sạch. Điều đó không chỉ giúp du lịch phát triển mà các sản phẩm nông 

nghiệp sạch được du khách tìm đến sẽ dần có vị trí và chỗ đứng trên thị trường. Vai trò 

“người dân có thể tham gia cung cấp nguyên liệu và chế biến thực phẩm” và “tăng được 

lao động, việc làm cho người dân” đều chiếm tỷ lệ giống nhau là 77,8%. Hai vai trò trên 

đều nhằm tạo việc làm cho người dân địa phương để người dân có nguồn thu nhập, điều 

đó sẽ giúp họ có cuộc sống ổn định và thoát nghèo. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực 

hiện được khi có nguồn khách hàng và các sản phẩm của địa phương ổn định. Kết quả 

khảo sát cho thấy nhu cầu muốn được tham gia cung cấp nguyên liệu cho ẩm thực phục 
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vụ du lịch ở Điện Biên chiếm tỷ lệ nhiều nhất là 72%, còn lại 28% không muốn tham 

gia. Như vậy, vẫn còn một số người Kinh không muốn tham gia cung cấp nguyên liệu 

cho ẩm thực phục vụ du lịch. 

Bảng 16. Ý kiến người Kinh về lý do không tham gia cung cấp nguyên liệu 

STT Lý do Tỷ lệ (%) 

1 Thiếu vốn 20,0 

2 Thiếu đất đai 50,0 

3 Thiếu hiểu biết về kỹ thuật canh tác sản phẩm nông nghiệp sạch 10,0 

4 Thiếu lao động có kỹ thuật 80,0 

5 Không có đầu ra ổn định 50,0 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Trong những người Kinh không muốn tham gia cung cấp nguyên liệu cho ẩm thực 

phục vụ du lịch, lý do được nhiều người nêu ra nhất là “thiếu lao động có kỹ thuật” 

(80%). Điều này phản ánh nguồn lao động cung cấp thực phẩm chưa thực sự có năng 

lực kỹ thuật. Đứng thứ 2 là lý do “thiếu đất đai” (50%), cho thấy nhu cầu về đất đai để 

canh tác sản phẩm nông nghiệp cần được giải quyết. Lý do “không có đầu ra ổn định” 

(50%), phản ánh thực trạng người dân chưa tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm, nên 

sợ tham gia sẽ dẫn đến thua lỗ. Ngoài ra, lý do “thiếu vốn” (20%), “thiếu hiểu biết về kỹ 

thuật canh tác sản phẩm” (10%) cũng đều hợp lý.  

Nhìn chung, phần lớn người Kinh đều có nhu cầu sử dụng ẩm thực phục vụ phát 

triển du lịch và XĐGN, coi XĐGN là một hệ quả trực tiếp của phát triển du lịch. Điều 

quan trọng của ẩm thực trong việc phát triển du lịch là tự thân nó phải biến thành sức 

hút để khách du lịch quay trở lại. Những vai trò ẩm thực liên quan sâu tới văn hóa như 

ứng xử, giao tiếp, biểu tượng, tâm linh, v.v. trong ăn uống của các DTTS chưa được đề 

cao, đó cũng là những thách thức đối người Kinh về hiểu biết văn hóa các dân tộc. Đối 

với XĐGN thì còn là những thách thức với cả người dân và chính quyền do phải phát 

triển nông nghiệp sạch, sau đó tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Người dân đã có 

nhận thức về vai trò của nông nghiệp sạch trên thị trường nhưng kiến thức, cũng như 

đầu ra thị trường chưa có. 

Đối với người Thái 

Kết quả khảo sát cho thấy có 93% người Thái cho rằng ẩm thực có thể phục vụ du 

lịch, giúp XĐGN, chỉ có 7% không đồng tình. Để hiểu rõ hơn về ý kiến người dân, cần 

phải xem người dân có nhận thức thế nào về vai trò ẩm thực trong việc phục vụ du lịch.  

Bảng 17 cho thấy đa số người Thái đã nhận thức được 5 vai trò của ẩm thực trong 

phục vụ phát triển du lịch, trong đó nhiều ý kiến đồng tình nhất là “cung cấp những món 

ăn, đồ uống ngon cho du khách thưởng thức khi tới Điện Biên” (89,8%) và  vai trò “giới 

thiệu về các sản vật của tỉnh Điện Biên” (80,5%). Người Thái cũng giống với người 

Kinh trong việc lựa chọn 2 vai trò cơ bản này, vì đây là những nội dung quan trọng để 

quảng bá hình ảnh địa phương tới du khách nhằm phát triển du lịch bền vững. 
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Bảng 17. Ý kiến người Thái về vai trò của ẩm thực trong phục vụ du lịch 

STT Vai trò của ẩm thực (%) 

1 Cung cấp những món ăn, đồ uống ngon cho du khách thưởng thức khi 

tới Điện Biên 

89,8 

2 Giới thiệu về các sản vật của tỉnh Điện Biên 80,5 

3 Giới thiệu về cách ứng xử, giao tiếp trong ăn uống của các dân tộc 77,3 

4 Giới thiệu về nghệ thuật chế biến cùng ý nghĩa, biểu tượng, tâm linh, 

v.v. của các món ăn, đồ uống. 

63,3 

5 Hấp dẫn du khách, làm cho họ muốn quay trở lại Điện Biên  76,6 

6 Cung cấp những đồ lưu niệm/quà từ ẩm thực Điện Biên cho du khách 60,9 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Các vai trò còn lại cũng được người Thái đồng tình với đa số ý kiến, chẳng hạn 

vai trò “giới thiệu về cách ứng xử, giao tiếp trong ăn uống của các dân tộc” (77,3%),  

vai trò “giới thiệu về nghệ thuật chế biến cùng ý nghĩa, biểu tượng, tâm linh,... ” (63,3%) 

và vai trò “cung cấp những đồ lưu niệm/ quà từ ẩm thực Điện Biên cho du khách” 

(60,9%). Cả ba vai trò này đều cần có sự hiểu biết, trải nghiệm văn hóa dân tộc, là công 

việc rất khó cho nhà quản lý và người làm du lịch, nhưng đó lại là một trong những nội 

dung làm cho du lịch ở Điện Biên đặc sắc hơn và hấp dẫn du khách hơn. Đáng mừng là 

có nhiều người Thái đã nhận thức được vai trò của ẩm thực trong việc “hấp dẫn du 

khách, làm cho họ muốn quay trở lại Điện Biên” (76,6%). Đối với ngành du lịch, việc 

có được nguồn khách ổn định và gia tăng nhờ lượng du khách quay lại là điều vô cùng 

cần thiết, riêng trong bối cảnh tỉnh Điện Biên đang phát triển du lịch lại càng quan trọng.  

Bảng 18. Ý kiến người Thái về vai trò của ẩm thực trong xóa đói giảm nghèo 

STT Vai trò của ẩm thực (%) 

1 Người dân có thể tham gia cung cấp nguyên liệu và chế biến ẩm thực 75,9 

2 Các sản phẩm nông nghiệp của người dân có đầu ra, trở thành hàng hóa 73,0 

3 Tăng được lao động, việc làm cho người dân 65,7 

4 Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch 65,0 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Kết quả từ Bảng 18 cho thấy đa số người Thái đã nhìn nhận cả 4 vai trò của ẩm 

thực đối với XĐGN. Trong khung lý thuyết về XĐGN nhờ DLAT, người dân phải được 

tham gia cung cấp nguyên liệu và chế biến sản phẩm ẩm thực, điều này người Thái nhận 

thức được, tỷ lệ đồng tình cao nhất (75,9%). Có sản phẩm nông nghiệp rồi thì sản phẩm 

phải trở thành hàng hoá, mới tạo được thu nhập, tỷ lệ người Thái đồng tình cao (73%). 

Hệ quả của hai vai trò nêu trên đó là tăng được lao động, việc làm cho người dân và thúc 

đẩy phát triển nông nghiệp sạch, bởi nếu sản phẩm ẩm thực không sạch thì không bán 

được. Thực trạng hiện nay ở Điện Biên, nhiều sản phẩm địa phương chưa có chỗ đứng 

trên thị trường và đầu ra không ổn định, thế nên khi phát huy vai trò của ẩm thực nhiều 

hơn nhờ du lịch thì vị trí sản phẩm sẽ có chỗ đứng và kéo theo đầu ra sản phẩm ổn định 

hơn. Đối với hai vai trò này, đa số người Thái được hỏi cũng đồng tình (65,7% và 65%). 
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Kết quả khảo sát cho thấy, đa số người Thái đều mong muốn tham cung cấp 

nguyên vật liệu để phục du lịch (80%), nhiều hơn người Kinh 8%. Đây cũng là một tín 

hiệu tốt bởi có sự sẵn sàng từ người Thái. 

Bảng 19. Lý do người Thái không muốn tham gia cung cấp nguyên liệu 

STT Lý do (%) 

1 Thiếu vốn 64,3 

2 Thiếu đất đai 28,6 

3 Thiếu hiểu biết về kỹ thuật canh tác sản phẩm nông nghiệp sạch 46,4 

4 Thiếu lao động có kỹ thuật 17,9 

5 Không có đầu ra ổn định 53,6 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Kết quả Bảng 19 cho thấy, lý do người Thái không muốn tham gia cung cấp 

nguyên liệu nhiều nhất là “thiếu vốn” (64,3%), sau đó là “không có đầu ra ổn định” 

(53,6%). Việc không có đầu ra ổn định phản ánh trực tiếp nhất về thị trường nông nghiệp 

ở địa phương hiện nay, trong khi đó vai trò ẩm thực đối với việc XĐGN lại là đầu ra sản 

phẩm ổn định. Đây là vấn đề cần có kế hoạch phát triển dài hạn từ chính quyền cùng sự 

tham gia của người dân để sản phẩm nông nghiệp có chỗ đứng trên thị trường. Lý do 

“thiếu hiểu biết về kỹ thuật canh tác sản phẩm nông nghiệp sạch” (46,4%) cho thấy 

người nông dân cần được đào tạo, tập huấn, hỗ trợ về kỹ thuật canh tác các sản phẩm 

nông nghiệp sạch để đáp ứng yêu cầu ẩm thực sạch cho thị trường du lịch. Các lý do 

còn lại như “thiếu đất đai” (28,6%) và “thiếu lao động có kỹ thuật” (17,9%) là một thực 

tế cần sự hỗ trợ, giải quyết từng bước từ chính quyền và các ngành hữu quan như 

NNPTNT, v.v. 

Nhìn chung, đa số người Thái mong muốn sử dụng ẩm thực phục vụ du lịch hướng 

đến XĐGN. Các vai trò ẩm thực phục vụ du lịch chủ yếu hướng đến trải nghiệm cơ bản 

là ăn uống của du khách, còn đi sâu hơn về nghệ thuật, ý nghĩa biểu tượng, tâm linh, 

v.v. của món ăn, đồ uống chưa được nhiều người Thái đề cao. Đáng chú ý, mong muốn 

cho du khách quay trở lại và cung cấp quà lưu niệm từ ẩm thực chỉ mới có hơn 60% số 

người được hỏi đồng tình. Về vai trò ẩm thực đối với XĐGN, người dân mới hướng đến 

giải quyết những vấn đề trước mắt như tham gia cung cấp nguyên liệu, đầu ra của sản 

phẩm, chứ chưa có nhiều người nghĩ tới đẩy mạnh nông nghiệp sạch. Đa phần người 

Thái đều mong muốn tham gia cung cấp nguyên vật liệu phục vụ du lịch, nhưng ở những 

người không tham gia thì chủ yếu là do thiếu vốn và chưa có hiểu biết kỹ thuật canh tác 

sản phẩm nông nghiệp sạch. 

Đối với các dân tộc còn lại: Theo kết quả khảo sát cho thấy, dân tộc Kinh, dân tộc 

Thái phần lớn đều tin rằng ẩm thực Điên Biên có thể phục vụ phát triển du lịch, giúp 

XĐGN cho người dân (90%). Tỷ lệ người dân các DTTS còn lại nhận thức được vấn đề 

ẩm thực có thể phục vụ phát triển du lịch, giúp XĐGN cho người dân còn thấp, trong đó 

dân tộc Mông cao nhất là 38%, dân tộc Khơ Mú 9,4%, người Kháng 8%, người Lào 

5,6%, người Dao 4,7%, người Tày 1,4% và các dân tộc còn lại là 32,9%. Tuy nhiên, kết 
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quả khảo sát cho thấy đa số người dân các dân tộc còn lại nhận thức được 4/6 vai trò của 

ẩm thực trong phục vụ phát triển du lịch, trong đó hầu hết người dân nhận thức được vai 

trò “cung cấp những món ăn, đồ uống ngon cho du khách thưởng thức khi tới Điện 

Biên’’ (91,5%), vấn đề là món ăn, đồ uống phải ngon để có thể gây ấn tượng mạnh đối 

với du khách. 

Bảng 20. Ý kiến người dân các DTTS khác về vai trò của ẩm thực trong phục 

vụ du lịch 

STT Vai trò của ẩm thực (%) 

1 Cung cấp những món ăn, đồ uống ngon cho du khách thưởng thức 

khi tới Điện Biên 

91,5 

2 Giới thiệu về các sản vật của tỉnh Điện Biên 78,9 

3 Giới thiệu về cách ứng xử, giao tiếp trong ăn uống của các dân tộc 66,7 

4 Giới thiệu về nghệ thuật chế biến cùng ý nghĩa, biểu tượng, tâm linh, 

v.v. của các món ăn, đồ uống. 

49,8 

5 Hấp dẫn du khách, làm cho họ muốn quay trở lại Điện Biên  63,4 

6 Cung cấp những đồ lưu niệm/quà từ ẩm thực Điện Biên cho du 

khách 

45,1 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Đa số người dân các DTTS khác đã nhận thức được vai trò “giới thiệu về các sản 

vật địa phương” (78,9%), vai trò “giới thiệu về cách ứng xử, giao tiếp trong ăn uống 

của các dân tộc” (66,7%) và vai trò “hấp dẫn du khách, làm cho họ muốn quay trở lại 

Điện Biên” (63,4%). Trong khi đa số người Kinh, người Thái tin rằng ẩm thực có thể 

“cung cấp những đồ lưu niệm/ quà cho du khách” thì ở người dân các dân tộc còn lại tỷ 

lệ tương ứng thấp hơn nhiều (45,1%). Qua đây, có thể thấy nhiều người dân chưa nghĩ 

tới những món ẩm thực của dân tộc mình lại có thể làm thành quà lưu niệm để bán cho 

du khách, trong khi du khách thường có tâm lý mua quà ở nơi du lịch về biếu, tặng người 

thân, bạn bè. Đối với vai trò “giới thiệu về nghệ thuật chế biến cùng ý nghĩa, biểu tượng, 

tâm linh.... của các món ăn, đồ uống”, tỷ lệ người nhận thức được hoặc có nhu cầu về 

việc này cũng còn thấp (49,8%). Có thể những người DTTS ở các vùng cao, biên giới 

chưa nhận thức được đầy đủ vấn đề này. 

Bảng 21. Ý kiến người dân các DTTS khác về vai trò của ẩm thực trong 

XĐGN 

STT Vai trò của ẩm thực (%) 

1 Người dân có thể tham gia cung cấp nguyên liệu và chế biến ẩm thực 75,8 

2 Các sản phẩm nông nghiệp của người dân có đầu ra, trở thành hàng hóa 63,1 

3 Tăng được lao động, việc làm cho người dân 67,8 

4 Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch 48,3 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Kết quả Bảng 21 cho thấy vai trò “người dân có thể tham gia cung cấp nguyên 

liệu và chế biến ẩm thực” được lựa chọn nhiều nhất (75,8%). Với lợi thế là khu vực có 
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nhiều sản vật, nguyên liệu độc đáo nên khi du lịch phát triển kéo theo ẩm thực phát triển 

thì họ có thể tham gia cung cấp nguyên liệu. Điều đó giúp họ có thu nhập tốt hơn, thậm 

chí ổn định hơn. Tuy nhiên, để phát triển dài hạn và bền vững thì vai trò trên là chưa đủ. 

Đứng thứ 2 là vai trò “tăng được lao động, việc làm cho người dân” (67,8%), đa số  

người dân hiểu rằng có thêm việc làm sẽ có thêm thu nhập cho cuộc sống. Vai trò “các 

sản phẩm nông nghiệp của người dân có đầu ra, trở thành hàng hóa” đứng thứ 3 

(63,1%), cũng là vấn đề quan trọng ở nước ta bởi các sản phẩm nông nghiệp hiện nay 

thường xuyên chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường trong khi chỗ đứng vẫn chưa ổn định. 

Vai trò này với một số dân tộc không được đề cao. Cuối cùng, vai trò “đẩy mạnh phát 

triển nông nghiệp sạch” được lựa chọn ít nhất (48,3%). Thực tế, đây là một trong những 

vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp bởi nó sẽ giúp các sản phẩm được nâng 

cao giá trị, có chỗ đứng trên thị trường, từ đó người dân mới thoát nghèo. Tuy nhiên, 

vai trò này vẫn chưa được người dân đề cao. 

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 12% người dân không muốn tham gia cung cấp 

nguyên liệu để phục vụ du lịch, còn phần lớn đều muốn tham gia (88%), đây cũng là vai 

trò được người dân lựa chọn nhiều nhất cho việc XĐGN. Trong đó, người Mông mong 

muốn tham gia nhiều nhất với tỷ lệ 37%, thứ 2 là người Khơ Mú và Kháng với 8,7%, 

người Lào với 6,7%, người Dao 4,3%, người Tày 1,4% và các dân tộc khác là 33,2%.  

Bảng 22. Lý do người dân các DTTS khác không muốn tham gia cung cấp 

nguyên liệu 

STT Lý do (%) 

1 Thiếu vốn 69,0 

2 Thiếu đất đai 13,8 

3 Thiếu hiểu biết về kỹ thuật canh tác sản phẩm nông nghiệp sạch 51,7 

4 Thiếu lao động có kỹ thuật 24,1 

5 Không có đầu ra ổn định 37,9 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Trong 12% người không muốn tham gia cung cấp nguyên vật liệu, lý do chiếm tỷ 

lệ nhiều nhất là “thiếu vốn’’ với tỷ lệ 69%, sau đó là “thiếu hiểu biết về kỹ thuật canh 

tác sản phẩm nông nghiệp sạch’’ với tỷ lệ 51,7%. Khi không có vốn, người dân không 

thể duy trì đời sống, không đủ khả năng tham gia sản xuất hay cung cấp nguyên vật liệu 

cho dù là mong muốn. Bên cạnh đó, việc không có hiểu biết về kỹ thuật canh tác sản 

phẩm nông nghiệp sạch khiến họ đứng ngoài chuỗi cung cấp, nếu tham gia có thể dẫn 

đến thua lỗ. Thế nên địa phương cần có những cách thức phù hợp để hỗ trợ. Ngoài ra, 

lý do “không có đầu ra ổn định’’ chiếm 37,9%, “thiếu lao động có kỹ thuật’’ chiếm 

24,1% và “thiếu đất đai’’ chiếm 13,8%. Điều đó cho thấy, thị trường các sản phẩm không 

ổn định vẫn luôn là nỗi lo đối với người dân khi họ sản xuất ra mà không tiêu thụ được. 

Ngoài ra, còn có một số ít cho rằng lao động ở đây chưa hiểu biết về kỹ thuật nên nếu 

tham gia có thể sẽ dẫn đến thua lỗ. Đó là những điều mà không nhà đầu tư nào không 

cân nhắc khi tham gia thị trường nông nghiệp. 
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Nhìn chung các dân tộc còn lại đều mong muốn ẩm thực phục vụ du lịch có thể 

giúp XĐGN, trong đó dân tộc Mông chiếm tỷ lệ nhiều hơn cả. Vai trò của ẩm thực đối 

với du lịch được người dân đánh giá cao chủ yếu về ăn uống, còn vai trò liên quan tới 

quảng bá hình ảnh địa phương chủ yếu là giới thiệu sản vật chứ chưa nghĩ đến các quà 

tặng mà du khách có thể mua về. Đáng chú ý là vai trò liên quan đến trải nghiệm văn 

hóa trong ẩm thực không được đánh giá cao trong khi đây là điều làm cho du lịch địa 

phương trở lên độc đáo hơn. Về vai trò ẩm thực đối với XĐGN, chủ yếu là vai trò tham 

gia chuỗi cung cấp nguyên liệu chứ chưa hướng đến sự phát triển bền vững như tìm chỗ 

đứng trên thị trường cho sản phẩm và phát triển nông nghiệp sạch. Đa phần người dân 

đều mong muốn tham gia cung cấp nguyên liệu ẩm thực, còn ở những người không tham 

gia thì lý do chủ yếu là thiếu vốn và thiếu kỹ thuật canh tác sản phẩm nông nghiệp sạch. 

9.2. Tâm lý, nhu cầu của du khách đối với ẩm thực Điện Biên 

9.2.1. Giới thiệu về du khách 

Trước thế kỷ thứ XIX đến đầu thế kỷ XX du lịch hầu như vẫn được coi là đặc 

quyền của tầng lớp giàu có, quý tộc và người ta chỉ coi đây như một hiện tượng cá biệt 

trong đời sống KT-XH. Trong thời kỳ này người ta coi du lịch như là một hiện tượng xã 

hội góp phần làm phong phú thêm cuộc sống và nhận thức của con người. Đó là hiện 

tượng con người rời khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình để đến một nơi xa lạ vì 

nhiều mục đích khác nhau ngoại trừ mục đích kiếm tiền, kiếm việc làm và ở đó họ phải 

tiêu tiền mà họ đã kiếm được ở nơi khác.  

Trong những năm gần đây, hoạt động du lịch của Điện Biên từng bước trở thành 

ngành kinh tế quan trọng góp phần tích cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

giải quyết việc làm cho người lao động và cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, hiện 

nay bức tranh về du khách đến địa phương vẫn chưa được thể hiện cụ thể, nên nhóm 

nghiên cứu đã thu thập thông tin qua bảng hỏi ngẫu nhiên đối với các du khách tới Điện 

Biên tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ du lịch, bản văn hóa, homestay. Cần nói 

thêm là, khi nhóm nghiên cứu khảo sát, thì trên thế giới dịch COVID-19 đang diễn biến 

phức tạp nên không có du khách quốc tế tới Điện Biên, nên chúng tôi chỉ khảo sát được 

các du khách trong nước. Kết quả khảo sát cho thấy chân dung cơ bản của du khách như 

sau: Nữ nhiều hơn nam 6,6% (53,3% so với 46,7%); độ tuổi trung bình của du khách là 

30,9, trong đó tuổi nhỏ nhất là 12 và lớn nhất là 64; đa phần du khách là dân tộc Kinh 

(81,7%), còn lại là dân tộc Thái, dân tộc Tày (9,2% và 6,7%) và các DTTS khác; khách 

du lịch tới Điện Biên hầu hết là người miền Bắc ở các tỉnh như Hà Nội, Bắc Kạn, Hòa 

Bình, v.v.; nơi lưu trú của du khách khi tới Điện Biên khá đa dạng với nhiều loại hình 

như nhà nghỉ, khách sạn, resort, bản VHDL, homestay. 

Kết quả khảo sát cho thấy, du khách tới Điện Biên lần đầu và nhiều lần không có 

sự chênh nhau nhiều, tỷ lệ chênh lệch là 4% (52% lần đầu và 48% nhiều lần). Mục đích 

khách tới Điện Biên để du lịch thực sự chỉ có 39%, mục đích kết hợp du lịch với chuyến 

đi công tác chiếm tỷ lệ 37%. Nhìn chung, ngoài 76% du khách tới Điện Biên để du lịch 

hoặc kết hợp du lịch, còn lại là các nguyên nhân khác như thăm người thân, công việc 



373 

 

cá nhân hoặc chỉ đi công tác. Tuy nhiên, do tỷ lệ du khách có mục đích đi du lịch còn 

thấp, nên ngành du lịch tỉnh Điện Biên phải có những giải pháp tích cực để thu hút họ 

trở lại hoặc trở thành du khách tiềm năng.  

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, đại đa số du khách đều cho rẳng Điện Biên là một 

điểm đến du lịch yêu thích với tỷ lệ 91%, trong đó 90,3% du khách mới đến lần đầu và 

91,4% đã đến nhiều lần. Chỉ có 2% cho rằng không phải là điểm du lịch yêu thích và 

7% không biết. Nhìn chung, với những du khách đến đây ngay từ lần đầu và nhiều lần 

đều yêu thích nơi này, đây là tiền đề để du lịch địa phương phát triển, tuy nhiên không 

ổn định vì vậy phía địa phương cần phải xây dựng các chương trình đặc biệt dựa trên 

thế mạnh, nét văn hoá đặc sắc của địa phương để thu hút du khách. 

Bảng 23. Hoạt động yêu thích của du khách khi đi du lịch Điện Biên 

STT Hoạt động (%) 

1 Tham quan di tích lịch sử, cách mạng 68,3 

2 Thưởng thức ẩm thực 63,3 

3 Tìm hiểu các giá trị văn hóa địa phương 35,0 

4 Nghỉ dưỡng, giải trí 20,0 

5 Khác 0,8 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Kết quả khảo sát từ Bảng 23 cho thấy hoạt động được du khách yêu thích nhất khi 

tới địa phương là “tham quan di tích lịch sử, cách mạng”, tỷ lệ 68,3%. Địện Biên từng 

là căn cứ cách mạng và có vai trò quan trọng trong chiến thắng thực dân Pháp, vì vậy 

những địa danh lịch sử cách mạng ở đây được biết đến nhiều hơn cả. Chính vì thế, đa 

phần du khách tới Điện Biên tham quan và biết các di tích lịch sử cách mạng nhiều hơn. 

Ngoài ra, địa phương có nhiều DTTS cùng với các món ăn đặc trưng của từng dân 

tộc gắn liền với nền văn hóa của họ, vì vậy các món ăn ở đây đặc biệt hơn. Có tới 63,3% 

du khách lựa chọn tới “thưởng thức ẩm thực”, đứng vị trí thứ 2. Đây là tín hiệu tích cực 

cho thấy đã có nhiều du khách khi tới đây muốn thêm thưởng thức các món ăn. Còn lại 

có những du khách tới “tìm hiểu giá trị văn hóa phục vụ công việc”, tỷ lệ 35%. Nhiều 

người tới tìm hiểu giá trị văn hóa của địa phương cho thấy văn hóa ở đây khá đa dạng 

và đang có nhiều người quan tâm. Còn việc tới nghỉ dưỡng, giải trí chiếm tỷ lệ khá thấp 

(khoảng 20%) cho thấy các cơ sở nghỉ dưỡng và giải trí chưa thực sự phát triển. 

Thời gian du khách lưu trú ở Điện Biên nhiều nhất là 3-5 ngày chiếm tỷ lệ 59,2% 

và khoảng 6 ngày trở lên chiếm 10% du khách. Đây là thời gian tối thiểu đủ để mọi 

người khám phá và trải nghiệm tương đối, thậm chí là cụ thể ở một số điểm du lịch nào 

đó. Vì thế cần xây dựng các chương trình du lịch phù hợp để du khách được trải nghiệm, 

đó cũng là yếu tố ảnh hướng đến quyết định quay lại hay không. Đáng chú ý có tới 

30,8% du khách (khoảng 1/3 du khách) chỉ ở lại 1-2 ngày và họ chỉ ghé qua hoặc chỉ 

tham quan 1-2 địa điểm. Liệu có phải do địa phương chưa đủ thu hút để du khách ở lại 

hay do du khách còn có những công việc cá nhân khác? 
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Bảng 24. Nơi du khách thường lưu trú khi tới Điện Biên 

STT Hoạt động Tỷ lệ (%) 

1 Khách sạn lớn 30,0 

2 Nhà nghỉ 12,5 

3 Nhà khách 5,0 

4 Bản văn hóa du lịch 21,7 

5 Homestay 17,5 

6 Gia đình, bạn bè, người thân 10,0 

7 Khác 3,3 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Bảng 24 cho thấy “khách sạn lớn” được khách du lịch lưu trú nhiều nhất với tỷ lệ 

30%. Khách sạn lớn thường có không gian nghỉ rộng, được vệ sinh sạch sẽ thường 

xuyên, có các tiện ích phục vụ đi kèm nên mức chi phí cao hơn so với các cơ sở lưu trú 

khác. Điều đó nơi lên rằng một phần du khách sẵn sàng bỏ mức phí cao hơn để có được 

không gian lưu trú thoải mái. Đứng thứ 2 là “bản văn hóa du lịch” có 21,7% du khách 

thường lưu trú. Đây là tín hiệu đáng mừng bởi lẽ bản VHDL là không gian mà ở đó du 

khách sẽ được tiếp cận những nét văn hóa đặc sắc của địa phương, thuận tiện cho tham 

quan khám phá các điểm du lịch. Sau đó là “homestay” với tỷ lệ 17,5% du khách lựa 

chọn đứng thứ 3. Hình thức lưu trú này mới nổi lên vài năm gần đây ở các địa điểm du 

lịch, đã được du khách quan tâm và hình thức lưu trú này cũng đang dần phát triển ở địa 

phương. Còn lại là các địa điểm lưu trú thông dụng như “nhà nghỉ” với tỷ lệ 12,5%, “gia 

đình, bạn bè, người thân”, tỷ lệ 10% và “nhà khách” chỉ có 5%. Đây là các địa điểm lưu 

trú bình dân và ít chi phí hơn.  

Từ tình hình nêu trên cho thấy đã có một bộ phận du khách chấp nhận bỏ mức phí 

cao hơn để có được chất lượng lưu trú tốt hơn, bên cạnh đó nơi lưu trú thuận tiện gắn 

liền với văn hóa bản địa đã bước đầu có du khách sử dụng.  

Kết quả khảo sát cho thấy lý do du khách lựa chọn các địa điểm lưu trú “tiện cho 

đi du lịch khám phá” có tỷ lệ lớn nhất, 70%. Như vậy, du khách tới Điện Biên du lịch 

đều mong muốn địa điểm lưu trú của mình thuận tiện đi lại các điểm du lịch để khám 

phá. Vì thế, khi phát triển các tour du lịch khám phá ở đây cần chú ý tới địa điểm lưu 

trú đảm bảo thuận tiện di chuyển cho du khách. Sau đó là “tiện cho làm việc”, tỷ lệ 18%, 

những nơi lưu trú này thường được lựa chọn do công việc của du khách. Nơi lưu trú do 

“đối tác bố trí” là 8% và nguyên do khác chiếm 4%. Công tác truyền thông về du lịch 

địa phương cần tăng cường bao phủ để du khách biết về các điểm đến du lịch. 

Bảng 25 cho thấy, hầu hết du khách nội địa tới Điện Biên có ấn tượng với các địa 

điểm di tích lịch sử - cách mạng. Những địa điểm có nhiều du khách ấn tượng như “bảo 

tàng chiến thắng” với tỷ lệ 56,7%, sau đó là “đồi A1-C1” với tỷ lệ 42,5% và “hầm Đờ 

Cát” tỷ lệ 39,2%, v.v. là các địa điểm lịch sử đã góp phần vào chiến thắng Điện Biên 

Phủ. Có duy nhất một địa điểm thiên nhiên gây ấn tượng với du khách là “khu du lịch 

khoáng nóng Uva” với tỷ lệ 5%. 
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Bảng 25. Những địa điểm ẩn tượng của du khách khi tới Điện Biên 

STT Địa điểm Tỷ lệ (%) 

1 Hầm Đờ Cát 39,2 

2 Xã Mường Phăng 21,7 

3 Cầu Mường Thanh 8,3 

4 Đồi A1-C1 42,5 

5 Cánh đồng Mường Thanh 0,8 

6 Bảo tàng Chiến thắng 56,7 

7 Khu du lịch khoáng nóng Uva 5,0 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Số liệu khảo sát cho thấy, du khách nữ tới Điện Biên nhiều hơn nam giới, độ tuổi 

trung bình là 30,8 tuổi và chủ yếu tới từ các tỉnh phía Bắc. Có nhiều người mới tới đây 

lần đầu và cũng có nhiều người đã tới nhiều lần. Mục đích tới đây khá đa dạng nhưng 

mục đích đi du lịch chiếm tỷ lệ nhiều hơn cả. Hoạt động du lịch được du khách yêu 

thích, gây ấn tượng nhiều nhất là khám phá các di tích lịch sử - cách mạng và thưởng 

thức VHAT dân tộc. Thời gian du khách ở lại đây chủ yếu 3-5 ngày và địa điểm lưu trú 

chủ yếu là các khách sạn lớn, bản VHDL, homestay để đảm bảo tiện cho du lịch khám 

phá và công việc. Hiểu biết về khách du lịch đến thăm cộng đồng hay khu vực nào là 

điều cốt yếu để xác định xem những điểm du lịch của chúng ta có đủ tiềm năng để thu 

hút khách mới hay không. Trong những điểm đến du lịch mới nổi lên và ở vùng xa, việc 

này càng khó hơn, nên cần phải tham khảo những nghiên cứu về các điểm đến có những 

đặc điểm tương tự hay đến thăm trực tiếp những điểm đến đó (Bộ công cụ hướng dẫn 

giảm nghèo thông qua du lịch, 2012).  

Đầu tiên chúng ta cần đánh giá được khả năng thu hút của điểm đến du lịch. Theo 

Hu và Ritchie (1993: 25), khả năng thu hút của điểm đến “phản ánh cảm nhận, niềm tin, 

và ý kiến mà mỗi cá nhân có được về khả năng làm hài lòng khách hàng của điểm đến 

trong mối liên hệ với nhu cầu chuyến đi cụ thể của họ”. Có thể nói một điểm đến càng 

có khả năng đáp ứng nhu cầu của du khách thì điểm đến đó càng có cơ hội để được du 

khách lựa chọn. Điều này cũng phù hợp với quan điểm của Mayo và Jarvis (1981) cho 

rằng khả năng thu hút của điểm đến là “khả năng của điểm đến mang lại các lợi ích cho 

du khách”. Các khả năng này phụ thuộc vào các thuộc tính của điểm đến và cũng là 

những yếu tố thúc đẩy du khách đến với điểm đến (Vengesayi, 2003; Tasci et al., 2007). 

Như vậy, khả năng thu hút của điểm đến có thể được nhận thức bởi du khách mỗi khi 

họ được trải nghiệm thực tế ở điểm đến. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ đánh giá các thuộc tính 

ở 5 nhóm chính sau: (1) Các yếu tố tự nhiên, (2) Các yếu tố xã hội; (3) các yếu tố lịch 

sử; (4) Các điều kiện giải trí và mua sắm; và (5) cơ sở hạ tầng, ẩm thực và lưu trú. Qua 

đó, các cá nhân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương sẽ hiểu được những thuộc 

tính nào mà du khách coi là quan trọng để xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển du 

lịch phù hợp. 
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9.2.2. Đánh giá hiểu biết, thái độ, tâm lý của du khách đối với ẩm thực Điện 

Biên chia theo các loại cơ sở cung cấp dịch vụ 

Về hiểu biết của du khách 

Nghiên cứu đã khảo sát thông tin với 120 khách thể, trong đó nam là 56 người, nữ 

là 64 người. Trong số 120 khách thể, có 52% người mới tới Điện Biên lần đầu và 48% 

khách thể đã tới Điện Biên nhiều lần. Du khách tới với Điện Biên với nhiều lý do như 

thăm người thân, đi công tác, đi du lịch, v.v. việc tiếp cận các thông tin về VHAT của 

mỗi người sẽ có sự khác biệt, bởi vậy kết quả khảo sát đã đưa ra số liệu thực tế về những 

kênh truyền thông mà du khách sử dụng để tìm hiểu thông tin về VHAT Điện Biên. Dựa 

vào Bảng 26, có thể thấy 68,3% du khách tìm hiểu thông tin về ẩm thực địa phương 

thông qua facebook, fanpage của nhà hàng và khách sạn, 50,8% du khách hỏi người 

thân, bạn bè, người quen. Tiếp đó, 44,2% du khách tìm hiểu thông qua website của nhà 

hàng, khách sạn và 22,5% du khách lựa chọn tìm hiểu từ google.  

Bảng 26. Kênh thông tin về ẩm thực Điện Biên mà du khách tìm hiểu 

Kênh thông tin về ẩm thực Điện Biên (%) 

Facebook, Fanpage của nhà hàng, khách sạn 68,3 

Hỏi người khác (người thân, bạn bè, người quen) 50,8 

Website của nhà hàng, khách sạn 44,2 

Google 22,5 

Cổng TTĐT của Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên 20,0 

Sách hướng dẫn du lịch 10,0 

Truyền hình, báo chí 9,2 

Trang TTĐT của Trung tâm TTXTDL tỉnh Điện Biên 8,3 

Zalo của nhà hàng, khách sạn, homestay 5,0 

Khác 5,8 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Theo chia sẻ của một số du khách tham gia khảo sát, họ cho rằng việc tìm hiểu ẩm 

thực từ chính các trang web, facebook và fanpage chính thức của nhà hàng, khách sạn 

sẽ giúp họ biết được thông tin món ăn, giá cả và được tư vấn về các món ăn, bên cạnh 

đó, việc hỏi người thân về VHAT địa phương sẽ giúp họ có thêm thông tin tham khảo 

về trải nghiệm của mọi người. Chị Vũ Thùy Trang đến từ Thái Bình chia sẻ: “Thói quen 

của chị trước khi đi du lịch là tìm kiếm nơi ở, ẩm thực của địa điểm du lịch đó, chị 

thường lên các fanpage, group trên facebook để tìm kiếm thông tin chia sẻ kinh nghiệm 

của những người đi trước. Sau đó, chị sẽ tìm kiếm thông tin ở những cơ sở được phản 

hồi tốt và nghe họ tư vấn. Tương tự khi đi Điện Biên, chị cũng tìm kiếm như vậy. Ngoài 

ra, chị có người thân đã từng đi Điện Biên nên chị tham khảo thêm thông tin từ họ, đó 

là cách khách quan để mình lựa chọn thông tin về VHAT cũng như địa điểm du lịch“. 

Trong khi đó, các cổng/ trang TTĐT chính thức của Sở VHTTDL tỉnh (chiếm 

20% lượt tìm kiếm thông tin của du khách) cũng như trang TTĐT của TTTTXTDL tỉnh 

Điện Biên (chiếm 8,3% lượt tìm kiếm của du khách) lại có lượt tìm kiếm thông tin ít 
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hơn. Theo du khách, các thông tin về VHAT trên trang web chính thức chưa mang tính 

cập nhật, họ chỉ có thể đọc qua thông tin giới thiệu về món ăn và cách làm, nhưng chưa 

tìm được những địa chỉ cung cấp nổi bật. Một lý do nữa, những thông tin về VHAT địa 

phương trên các trang thông tin chính thức chưa phong phú về nội dung, ít thông tin về 

cơ sở cung cấp dịch vụ, giá cả. Sách hướng dẫn du lịch cũng là kênh thông tin được 10% 

khách du lịch lựa chọn tìm kiếm tham khảo và 9,2% du khách tiếp theo tìm kiếm biết về 

VHAT Điện Biên qua truyền hình, báo chí. VHAT Điện Biên tiếp cận được với du khách 

qua hình thức truyền miệng từ người thân, bạn bè và qua truyền thông của các cơ sở 

kinh doanh là chủ yếu. Các kênh chính thống mặc dù có cung cấp thông tin nhưng chưa 

phải là những thông tin mà du khách có nhu cầu tìm kiếm. Bên cạnh đó, 63,3% số du 

khách tới Điện Biên có mục đích thưởng thức ẩm thực địa phương. Bởi vậy có thể nói 

VHAT là một trong những lý do thu hút khách du lịch đến với Điện Biên.  

Có nhiều nguyên nhân thúc đẩy du khách thưởng thức ẩm thực của Điện Biên. 

Chiếm tỷ lệ cao nhất là 58,3% du khách muốn tìm hiểu món ăn truyền thống của dân 

tộc bản địa tại Điện Biên, như món ăn của dân tộc Thái, Mông và 38,3% du khách muốn 

được khám phá những cái mới, cái lạ, v.v. như chia sẻ của một du khách đến từ Phú Thọ 

là chị Đoàn Thùy Dương: “Chị đã xem nhiều phóng sự, quảng cáo về ẩm thực Tây Bắc, 

đặc biệt là ẩm thực tại Điện Biên, vì vậy rất muốn một lần thưởng thức VHAT truyền 

thống tại đây xem có gì khác so với các món ăn truyền thống của người dân tộc Kinh”. 

Các món ăn, đồ uống cũng được du khách ưa thích bởi vì ngon miệng (52,5%), lạ miệng 

(33,3%) như chia sẻ của một du khách đến từ Nam Định: “Anh lên Điện Biên công tác 

và du lịch nhiều lần rồi, không thể quên được các món ăn đặc sản, truyền thống của 

người Thái tại Điện Biên, đặc biệt là món cá nướng, nên khi quay lại Điện Biên, kiểu gì 

anh cũng phải tìm để thưởng thức”.  

Bên cạnh đó, những du khách tới Điện Biên lần đầu tiên hoặc nhiều lần vì bất cứ 

mục đích nào cũng đã thưởng thức các món ăn ở địa phương bởi họ được mời từ người 

bản địa (42,5%). Tiếp đó, có 29,2% du khách đã tìm hiểu những thông tin quảng cáo 

trên mạng về đặc sản của Điện Biên nên họ đã quyết định ăn thử các món ăn địa phương. 

Như vậy, mỗi du khách sẽ có một lý do giống hoặc khác nhau để thưởng thức VHAT 

tại địa phương. Tuy nhiên, để có nhận thức thực tế về các món ăn, đồ uống tại Điện 

Biên, đề tài đã khảo sát các du khách đang lưu trú và trải nghiệm món ăn, đồ uống ở 

những địa điểm khác nhau. 

Bảng 27 chỉ ra rằng du khách lựa chọn các món ăn truyền thống như cơm gạo tám, 

xôi chim, vịt nấu măng, v.v. tại các cơ sở, địa điểm lưu trú khác nhau. Không có quá 

nhiều sự chênh lệch giữa các sự lựa chọn tìm hiểu về VHAT của du khách. Tại các nhà 

hàng lớn, các món ăn như vịt nấu măng, gà xương đen, thịt trâu xay hấp là chuối, xôi 

chim là các món ăn được trên 30% khách du lịch lựa chọn. Các món ăn như cá nướng, 

vịt om hoa chuối, thịt sấy, v.v. cũng được trên 20% du khách lựa chọn để thưởng thức 

tại đây. Với các khách sạn (nơi mà du khách lựa chọn để lưu trú), các món ăn đặc sản 

được trung bình từ 18,9% cho đến 27,% lựa chọn của du khách.  
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Bảng 27. Địa điểm du khách tiếp cận và thưởng thức các món ăn (%) 

Địa điểm 

Cơm 

gạo 

tám 

Điện 

Biên 

Xôi 

chim 

Vịt 

nấu 

măng 

Vịt 

om 

hoa 

chuối 

Gà 

xương 

đen 

Thịt 

lợn 

xay 

hấp 

lá 

chuối 

Thịt 

trâu 

xay 

hấp 

lá 

chuối 

Thịt 

sấy 

Cá 

nướng 

Các nhà hàng 

lớn 
20,7 30,6 32,4 28,1 31,0 25,0 30,9 24,2 26,9 

Các khách sạn 27,6 26,4 18,9 22,8 27,4 22,9 20,6 25,3 24,0 

Chợ ẩm thực, 

quán ăn vỉa hè, 

hàng rong 

29,3 30,6 32,4 29,8 28,6 35,4 23,5 29,7 27,9 

Tại bản VHDL 41,4 51,4 56,8 66,7 16,7 43,8 61,8 51,6 51,0 

Tại homestay 37,9 37,5 45,9 42,1 36,9 52,1 44,1 40,7 38,5 

Tự gia đình 22,4 15,3 24,3 14,0 17,9 22,9 16,2 15,4 16,3 

Khác 1,7 4,2 2,7 1,8 4,8 4,2 4,4 3,3 3,8 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Không nhiều du khách được thưởng thức các món ăn do gia đình người dân bản 

địa chế biến bởi đa phần ho là du khách từ các tỉnh khác tới và không có người thân tại 

Điện Biên. Trung bình chỉ 14% đến 24,3% du khách có dịp thưởng thức các món ăn 

truyền thống được chế biến bởi gia đình người bản địa. Bên cạnh đó, những địa điểm 

chế biến và cung cấp ẩm thực truyền thống địa phương tại các chợ ẩm thực, quán hàng 

rong, các bản VHDL hoặc homestay tại Điện Biên lại là những địa điểm được du khách 

lựa chọn để thưởng thức ẩm thực bản địa nhiều hơn so với những nhà hàng, khách sạn 

lớn. Tại các chợ ẩm thực, các quán ăn vỉa hè, quán hàng rong được du khách lựa chọn 

để thưởng thức các món ăn đặc biệt như thịt lợn xay gói lá chuối hấp (chiếm 35,4%), vịt 

nấu măng (chiếm 32,4%), xôi chim (chiếm 30,6%), vịt om chuối (chiếm 29,8%), thịt 

sấy (chiếm 29,7%), v.v. Du khách cho rằng, ẩm thực địa phương tại các cơ sở trên vừa 

thân thiện, giá cả hợp lý lại dễ tìm kiếm khi họ đi du lịch tại địa phương. Chia sẻ của 

một du khách đến từ Nam Định: “Mình lựa chọn các món ăn ở chợ ẩm thực, quán ăn 

vỉa hè bởi thứ nhất khi tới đây, món ăn sẽ phong phú, giá cả phù hợp với túi tiền. Đặc 

biệt khi đi chợ ẩm thực, mình thử mỗi món ăn một chút để thưởng thức được hết các 

món ăn đặc sản Điện Biên”. 

Du khách cũng thưởng thức các món ăn đặc trưng của Điện Biên ngay tại các 

homestay tại địa phương, đặc biệt 52,1% du khách đã ăn món thịt lợn xay hấp lá chuối 

tại các homestay, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các món ăn được du khách tiếp cận trong 

kết quả khảo sát. Tiếp đó là vịt nấu măng (chiếm 45,9%), thịt trâu xay hấp lá chuối 

(chiếm 44,1%), vịt om hoa chuối (chiếm 42,1%), v.v. Lý do du khách lựa chọn các món 

ăn tại các homestay bởi họ thường đi du lịch theo đoàn và mong muốn sẽ được trải 

nghiệm nét văn hóa bản địa tại chính nhà của người dân địa phương và các homestay là 

sự lựa chọn hoàn hảo của họ. Một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Bọn em thường đi 
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du lịch với một nhóm bạn thân hoặc đồng nghiệp cùng công ty, tránh cái xô bồ ở Hà 

Nội, nên lên Điện Biên, bọn em cũng không thích ở nhà nghỉ hay khách sạn, bọn em 

chọn các homestay, đặc biệt là nhà ở cộng đồng để trải nghiệm những điều khác so với 

ở thành phố. Bọn em cũng sẽ liên hệ với chủ nhà để đặt món ăn đặc sản của địa phương, 

anh chị chủ homestay cũng giới thiệu cho nhóm em các món như thịt lợn hấp lá chuối, 

vịt om hoa chuối, thịt sấy,... giá thành phù hợp với nhóm”. Cuối cùng, các bản VHDL 

luôn là điểm đến của du khách khi tới Điện Biên hay các tỉnh Tây Bắc nói chung. Các 

bản VHDL không chỉ được địa phương quan tâm, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất 

mà còn được tăng cường các hoạt động truyền thông về VHAT để thu hút khách du lịch. 

Bởi vậy, du khách khi tới với Điện Biên với mục đích du lịch, họ sẽ chọn các bản VHDL 

là nơi cần đến trong chuyến du lịch của mình, nên những món ăn truyền thống của Điện 

Biên cũng được du khách thưởng thức tại các bản VHDL. Các món ăn được 42,4% đến 

66,7% du khách biết đến và đã từng thưởng thức qua, đặc biệt là món vịt om hoa chuối 

(chiếm 66,7%), thịt trâu xay hấp lá chuối (chiếm 61,8%), thịt sấy (chiếm 51,6%), cá 

nướng (chiếm 51%), v.v. Đồ uống của Điện Biên cũng là sản phẩm được du khách tìm 

kiếm thưởng thức khi tới đây, chủ yếu là các loại rượu, cà phê và chè shan tuyết cổ thụ 

Tủa Chùa. Cụ thể: 

Bảng 28. Địa điểm du khách tiếp cận, thưởng thức đồ uống (%) 

Địa điểm 

Rượu 

trắng 

chưng 

cất 

Rượu 

Mông 

Pê 

Rượu 

ngâm 

chuối 

hột 

Rượu 

ngâm 

ba 

kích 

Rượu 

ngâm 

táo 

mèo 

Rượu 

nấu 

bằng 

men 

lá 

Rượu 

ngâm 

động 

vật 

Rượu 

ngâm 

nấm 

ngọc 

cẩu 

Cà phê 

Mường 

Ảng 

Chè 

cổ 

thụ 

Tủa 

Chùa 

Các nhà 

hàng lớn 
26,7 30,8 11,1 43,8 27,7 25,7 33,3 40,0 40,0 27,4 

Các khách 

sạn 
33,3 30,8 22,2 18,8 29,8 25,7 33,3 30,0 30,0 19,4 

Chợ ẩm 

thực, 

quán ăn 

vỉa hè,  

hàng rong 

46,7 26,9 33,3 50,0 23,4 28,6 38,1 30,0 33,3 25,8 

Bản 

VHDL 
60,0 51,9 66,7 50,0 57,4 54,3 47,6 80,0 60,0 61,3 

Homestay 26,7 42,3 55,6 50,0 38,3 48,6 52,4 60,0 43,3 38,7 

Gia đình 

chế biến 
33,3 19,2 11,1 25,0 19,1 22,9 14,3 20,0 26,7 17,7 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Tương tự như các món ăn đặc sản tại Điện Biên, đồ uống truyền thống cũng được 

du khách lựa chọn thưởng thức tại các chợ ẩm thực, quán ăn vỉa hè, homestay, các bản 

VHDL. Cụ thể, tại các chợ ẩm thực, quán ăn vỉa hè, quán hàng rong có 50% du khách 

chọn thử rượu ba kích, 46,7% du khách thưởng thức rượu trắng do người dân cất, 38,1% 
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du khách chọn các loại rượu ngâm động vật, 33,3% du khách chọn cà phê Mường Ảng 

tại các quán vỉa hè, chợ ẩm thực. Tại các homestay có tới 60% du khách đã từng uống 

thử rượu ngâm nấm ngọc cẩu, 55,6% khách từng uống thử rượu chuối hột, 52,4% du 

khách đã thử rượu ngâm động vật (rượu sâu chít), 50% khách thử rượu ba kích, v.v. Như 

đã nêu ở trên, homestay là lựa chọn điểm đến của du khách muốn trải nghiệm cuộc sống 

cũng như tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực địa phương, nên các món đồ uống của địa 

phương, đặc biệt là rượu ngâm với các loại đặc sản là thức uống mà bất cứ du khách nào 

cũng muốn thử qua cùng bạn bè, người thân tại các homestay. Cuối cùng, tại các bản 

VHDL – nơi quảng bá hình ảnh địa phương cũng như du lịch địa phương, tỷ lệ khách 

du lịch lựa chọn đồ uống tai đây cũng cao hơn so với các cơ sở khác. Đặc biệt có 80% 

khách du lịch đã uống thử rượu ngâm nấm ngọc cẩu – loại nấm đặc trưng của vùng Tây 

Bắc, 66,7% du khách đã uống rượu ngâm chuối hột. Bên cạnh đó, 61,3% du khách đã 

uống chè shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa và 60% du khách đã thưởng thức cà phê Mường 

Ảng. Đây là hai món đồ uống mà chỉ có thể thưởng thức ở Điện Biên du khách mới cảm 

nhận hết được vị ngon của nó. Như vậy, qua khảo sát có thể thấy các món ăn, đồ uống 

của Điện Biên được phần lớn khách du lịch biết đến thông qua việc tìm kiếm tại các 

website, fanpage, group chia sẻ của các nhà hàng, khách sạn lớn, ngược lại việc tìm 

kiếm thông tin qua các trang chính thống của tỉnh Điện Biên lại chưa được nhiều du 

khách tiếp cận. Tuy nhiên, việc tìm hiểu thông tin qua nhà hàng, khách sạn không có 

nghĩa du khách sẽ thưởng thức các món ăn tại nhà hàng, khách sạn đó nhiều hơn so với 

ở các bản VHDL, homestay hay các chợ ẩm thực, quán ăn vỉa hè, v.v.  

Cảm nhận của du khách 

Du khách sau khi thưởng thức món ăn, đồ uống đặc trưng tại Điện Biên đã có 

những cảm nhận khác nhau. 

Bảng 29. Cảm nhận của du khách khi thưởng thức các món ăn (%) 

Cảm nhận Cơm 

gạo 

tám 

Điện 

Biên 

Xôi 

chim 

Vịt nấu 

măng 

Vịt 

om 

hoa 

chuối 

Gà 

xương 

đen 

Thịt 

lợn 

xay 

hấp lá 

chuối 

Thịt 

trâu 

xay hấp 

lá chuối 

Thịt 

sấy 

Cá 

nướng 

Ngon và 

rất lạ 
84,5 83,3 86,5 87,7 82,1 79,2 85,3 84,6 82,7 

Thích và 

muốn ăn 
13,8 15,3 13,5 8,8 16,7 18,8 14,7 14,3 17,3 

Bình 

thường 
1,7 1,4 0,0 3,5 1,2 2,1 0,0 1,1 0,0 

Cảm thấy 

mất vệ 

sinh 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Bảng 29 cho thấy, du khách đều có cảm nhận về các món ăn đặc trưng ở Điện 

Biên, cụ thể 84,5% du khách cảm thấy cơm nấu bằng gạo tám Điện Biên rất ngon và lạ, 
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13,8% du khách thích cơm nấu bằng gạo tám và 1,7% du khách cho rằng cơm gạo tám 

bình thường và không đặc sắc. Tiếp đó, du khách cũng đánh giá cao các món ăn đặc 

trưng tại Điện Biên, cụ thể như vịt om hoa chuối (chiếm 87,7%), vịt nấu măng (chiếm 

86,5%), thịt trâu xay hấp lá chuối (chiếm 85,3%), thịt sấy (chiếm 84,6), cá nướng (chiếm 

82,7% và gà xương đen (chiếm 82,1%). Theo du khách, các món được người bản địa 

chế biến bằng kinh nghiệm cổ truyền, thêm vào đó là sự mong muốn quảng bá ẩm thực 

địa phương nên khi thưởng thức các món ăn kể trên, du khách cảm nhận được trong đó 

sự tận tâm chế biến và lòng hiếu khách của người dân. Bên cạnh đó, du khách cũng thích 

và muốn được thưởng thức các món không chỉ vì đây là món ăn đặc trưng của Điện Biên 

mà còn là VHAT tinh hoa của đất trời Tây Bắc, cụ thể 15,3% du khách thích và muốn 

ăn món xôi chim, món thịt xay hấp là chuối chiếm 18,8% với thịt lợn và 14,7% với thịt 

trâu. Cá nướng pa pỉnh tộp cũng là món ăn được 17,3% du khách thích và muốn ăn khi 

tới Điện Biên. Ngoài ra còn có các món ăn như gà xương đen (chiếm 16,7%), thịt sấy 

(chiếm 14,3%), vịt om sấu (chiếm 13,5%), vịt om hoa chuối (chiếm 8,8%). Mặc dù vẫn 

còn một số ít du khách chưa cảm nhận được sự đặc sắc của món ăn Điện Biên nhưng họ 

trân trọng những món ăn đó và người chế biến ra nó. Chia sẻ của một du khách đã đến 

Điện Biên nhiều lần: “Mình lên Điện Biên vài lần, mỗi lần đều thử các món ăn khác 

nhau, mình ấn tượng nhất với món cá nướng pa pỉnh tộp, còn với vịt nấu măng thì không 

khác gì so với gia đình mình tự làm, có khác là ở chỗ măng Tây Bắc ngon hơn, tươi hơn 

so với măng ở dưới xuôi. Một phần nữa là tại homestay mình thuê, anh chị chủ nhiệt 

tình và luôn hỏi khẩu vị của đoàn nhà mình về các món ăn. Mình trân trọng điều này và 

đây cũng là lý do mình luôn thử các món ăn ở Điện Biên để tìm hiểu sâu về ẩm thực, 

văn hóa cũng như con người Điện Biên”. 

Tương tự, đồ uống tại Điện Biên cũng là sản phẩm mà bất cứ khách du lịch nào 

tới đây cũng sẽ thử qua ít nhất một lần. Đặc biệt là rượu ngâm với nông sản, động vật 

nổi tiếng tại Tây Bắc. Dựa vào Bảng 30 có thể thấy, phần lớn khách du lịch thưởng thức 

rượu, cà phê và chè ở Điện Biên là bởi họ thích và muốn uống thử ít nhất một lần. Cụ 

thể, có 77,8% du khách thích và muốn uống thử rượu ngâm chuối hột, 57,1% du khách 

thích và muốn uống thử rượu ngâm động vật (sâu chít, ong, v.v.). Rượu sâu chít đặc sản 

Điện Biên – loại rượu được ông Đèo Văn Long xưa ưa dùng - được rất nhiều du khách 

yêu thích bởi hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Rượu có thành phần là sâu chít, 

một loại sâu sống bên trong thân cây chít. Sau khi lấy ra, người ta rửa sạch sâu bằng 

rượu trắng, sau đó ngâm với rượu nếp một thời gian, món rượu đặc sản của vùng đất 

Điện Biên ra đời và cũng là món đồ uống được du khách tìm kiếm khi tới Điện Biên. 

Tiếp đó, rượu nấu bằng men lá và rượu trắng do người dân cất cũng được 53,3% đến 

54,3% du khách thích và muốn uống thử. Rượu Mông pê cũng là sản phẩm được 50% 

du khách thích và muốn uống. Đây là loại rượu được người Mông Tủa Chùa nấu, còn 

gọi là rượu Mông pê Tủa Chùa. Nguyên liệu nấu rượu là ngô nếp đầu mùa, được chọn 

từ những bắp thuần chủng, hạt đều, màu trắng ngà, dẻo thơm và nước để nấu rượu cũng 

rất đặc biệt, đó là nước ở trên các khe núi đá cao, do đó mùi, vị của rượu Mông pê rất 

đặc trưng mà chỉ vùng đất Tủa Chùa này mới có. Loại rượu này được chọn làm quà biếu 
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rất phù hợp với người trung niên, cao tuổi, bởi vì men rượu là dược liệu của núi rừng, 

có tác dụng trừ cảm, lưu thông khí khuyết, giảm đau nhức xương khớp, phòng cảm lạnh, 

uống bao nhiêu cũng không thấy đau đầu. 

Chè shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa cũng là sản phẩm được 51,6% du khách thích và 

muốn uống. Loại chè này được rất nhiều du khách chọn mua làm quà bởi sau khi uống, 

chè shan tuyết Tủa Chùa có vị ngọt, thơm ngon đặc trưng còn lưu lại trong miệng. Đặc 

biệt, 50% du khách sau khi thưởng thức cà phê Mường Ảng đều đánh giá rằng vị của cà 

phê ngon và rất lạ. Hậu vị ngọt rất sâu của cà phê Mường Ảng không nơi nào có được 

là do cây cà phê hấp thụ sương muối từ 21h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, chênh lệch 

nhiệt độ giữa ngày và đêm cao. Bởi vậy, có đến 33,3% khách du lịch thích và mong 

muốn thưởng thức hương vị của cà phê Mường Ảng khi tới Điện Biên. 

Bảng 30. Cảm nhận của du khách khi thưởng thức đồ uống (%) 

Cảm nhận 

Rượu 

trắng 

chưng 

cất 

Rượu 

Mông 

Pê 

Rượu 

ngâm 

chuối 

hột 

Rượu 

ngâm 

ba 

kích 

Rượu 

ngâm 

táo 

mèo 

Rượu 

nấu 

bằng 

men 

lá 

Rượu 

ngâm 

động 

vật 

Rượu 

ngâm 

nấm 

ngọc 

cẩu 

Cà phê 

Mường 

Ảng 

Chè 

cổ 

thụ 

Tủa 

Chùa 

Ngon và 

rất lạ 20,0 32,7 11,1 12,5 36,2 31,4 28,6 50,0 46,7 29,0 

Thích và 

muốn uống 53,3 50,0 77,8 43,8 46,8 54,3 57,1 40,0 33,3 51,6 

Bình 

thường 6,7 3,8 11,1 25,0 6,4 5,7 4,8 0,0 3,3 8,1 

Rượu nặng 

quá 13,3 7,7 0,0 18,8 6,4 5,7 9,5 0,0 0,0 4,8 

Rượu nhẹ 

quá 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 

Khác 6,7 1,9 0,0 0,0 4,3 8,6 0,0 10,0 13,3 3,2 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Bên cạnh những cảm nhận về các món đồ uống đặc trưng của Điện Biên, một bộ 

phận du khách cho rằng rượu nơi đây quá nặng độ nên họ không muốn uống thử (rượu 

ba kích, chiếm 18,8%; rượu trắng do người dân cất chiếm 13,3%, v.v.). Chia sẻ của một 

du khách đến từ Thái Nguyên: “Chú uống thử các loại rượu tại Điện Biên rồi, rượu 

ngâm động vật thì chú không uống, còn rượu ngâm thực vật thì có rượu ngâm nấm ngọc 

cẩu ngon, rượu men lá rất lạ và ngọt, rượu Mông pê hay rượu ngô cũng ngon và êm, 

duy có rượu ba kích thì nặng quá, uống đau đầu”.  

Bảng 31 cho thấy, phần lớn du khách đều có trải nghiệm tốt về mức độ đảm bảo 

VSATTP của các món ăn tiêu biểu tại Điện Biên. Tại các nhà hàng lớn, 63,6% du khách 

đều đánh giá tốt về độ đảm bảo của đồ ăn mà họ đã thưởng thức, 30,3% du khách đánh 

giá mức độ an toàn của các món ăn là ổn và có thể chấp nhận được. Chia sẻ của một du 

khách đến từ Hà Tĩnh: “Công ty chị thưởng đặt các món ăn ở các nhà hàng lớn để anh 

chị em thưởng thức đồ ăn trong không khí tốt nhất, nên sẽ cần chọn lọc những nhà hàng 
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nổi tiếng tại địa phương để đảm bảo VSATTP cho các món ăn. Chị đã đánh giá qua bếp 

nấu của nhà hàng nên rất tin tưởng”. Tại các khách sạn lớn, có 75,9% khách du lịch yên 

tâm và đánh giá tốt về mức độ VSATTP và 17,2% khách hàng cảm thấy VSATTP đạt 

mức độ ổn và có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, 3,4% du khách đã có trải nghiệm không 

tốt về các món ăn được chế biển tại các khách sạn, 2,9% du khách trải nghiệm tại các 

chợ ẩm thực, các quán ăn vỉa hè, quán hàng rong cho rằng món ăn không đạt VSATTP 

khi chế biến thực phẩm.  

Bảng 31. Cảm nhận của du khách về an toàn vệ sinh thực phẩm của các món 

ăn tại các địa điểm cung cấp dịch vụ ẩm thực (%) 

Cảm nhận Tốt 

Ổn, có thể 

chấp nhận 

được 

Rất 

mất vệ 

sinh 

Không an toàn 

khi chế biến 

thực phẩm 

Khác 

Trong các nhà hàng lớn 63,6 30,3 0,0 0,0 6,1 

Trong các khách sạn 75,9 17,2 0,0 3,4 3,4 

Tại các chợ ẩm thực, các quán 

ăn vỉa hè, quán hàng rong 
55,9 35,3 2,9 2,9 2,9 

Tại bản văn hóa du lịch 70,7 22,4 1,7 1,7 3,4 

Tại homestay 75,6 22,0 0,0 0,0 2,4 

Tự gia đình chế biến 68,4 26,3 0,0 0,0 5,3 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Tại các chợ ẩm thực, các quán ăn vỉa hè, quán hàng rong, có 55,9% khách du lịch 

đánh giá tốt về mức độ VSATTP và 35,3% du khách đánh giá chất lượng các món ăn về 

an toàn thực phẩm ở mức độ ổn, có thể chấp nhận. Tuy nhiên vẫn có những phản hồi 

chưa tốt về việc đảm bảo VSATTP tại các quán vỉa hè, chợ ẩm thực, cụ thể 2,9% khách 

đánh giá ẩm thực tại đây rất mất vệ sinh hoặc không an toàn khi chế biến, như chia sẻ 

của một thực khách đến từ Hà Nội đã thử các món ẩm thực tại đây: “Mọi người thường 

nói đến vùng Tây Bắc thì phải một lần đi chợ phiên, nên chị cũng cố căn ngày có chợ 

phiên ở Mường Ảng để đi, nhưng đến rồi mới thấy không như mình mong muốn, đồ ăn 

ở chợ nhìn chung là phong phú, nhưng có một số sạp bán, người ta bày nội tạng động 

vật ra ngoài, côn trung đậu xung quanh, sau đó không rửa qua nước mà thả thẳng vào 

nồi chế biến cho khách, chị không dám ăn, phải chọn những sạp đồ sạch sẽ, cẩn thận. 

Thậm chí có sạp, người ta chỉ tráng bát qua nước sôi, sau đó sử dụng cho khách sau. 

Chị không chấp nhận được việc này”. 

Tại các bản VHDL, 70,7% du khách đánh giá về chất lượng và VSATTP ở mức 

độ tốt, họ cho rằng các bản VHDL cần giữ gìn hình ảnh về VHAT Điện Biên bởi đây là 

điểm đến của nhiều du khách nhất khi tới Điện Biên du lịch, công tác, v.v.; 22,4% du 

khách tiếp theo đánh giá ẩm thực tại các bản VHDL có mức độ đảm bảo VSATTP ổn 

và có thể chấp nhận được. Ẩm thực tại các chợ ẩm thực, quán vỉa hè, vẫn còn 1,7% du 

khách cho rằng người bán chưa đảm bảo VSATTP khi chế biến, thậm chí mất vệ sinh. 
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Các homestay tại Điện Biên được 75,6% khách du lịch đánh giá mức độ VSATTP 

tốt và 22% du khách có thể chấp nhận được cách thức chế biến thực phẩm và đảm bảo 

vệ sinh. Cũng tương tự như các món ăn được chế biến tại gia đình (du khách đánh giá 

mức độ đảm bảo VSATTP tốt chiếm 68,4% và mức độ VSATTP ổn, có thể chấp nhận 

được chiếm 26,3%), đồ ăn ở hai cơ sở này đều được du khách đánh giá cao trong việc 

đảm bảo VSATTP. 

Bảng 32. Cảm nhận của du khách về an toàn vệ sinh thực phẩm của các đồ 

uống tại các địa điểm cung cấp dịch vụ ẩm thực (%) 

Địa điểm Tốt 

Ổn, có thể 

chấp nhận 

được 

Rất 

mất vệ 

sinh 

Không an toàn 

khi chế biến 

thực phẩm 

Khác 

Trong các nhà hàng lớn  69,7 27,3 0,0 0,0 0,0 

Trong các khách sạn  75,9 24,1 0,0 0,0 0,0 

Tại các chợ ẩm thực, các quán 

ăn vỉa hè, quán hàng rong 
55,9 38,2 5,9 0,0 0,0 

Tại bản văn hóa du lịch 70,7 22,4 1,7 0,0 5,2 

Tại homestay 73,2 22,0 0,0 0,0 4,9 

Tự gia đình chế biến 63,2 31,6 0,0 0,0 5,3 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Bảng 32 cho thấy đồ uống tại Điện Biên trong các nhà hàng lớn, khách sạn, 

homestay và của gia đình chế biến được du khách đánh giá cao hơn cả về chất lượng 

VSATTP. Cụ thể, trong các khách sạn, đồ uống được đánh giá có chất lượng VSATTP 

ở mức độ tốt chiếm 75,9% - tỷ lệ cao nhất trong khảo sát về chất lượng vệ sinh của đồ 

uống và mức độ ổn, có thể chấp nhận chiếm 24,1%. Tại các homestay, đồ uống được 

73,2% du khách đánh giá tốt về chất lượng VSATTP và 22,0% du khách đánh giá mức 

độ VSATTP có thể chấp nhận được, 4,9% còn lại phân vân về chất lượng VSATTP và 

không đưa ý kiến, cụ thể như chia sẻ của một du khách đến từ Thái Nguyên: “Ở đâu 

cũng vậy, mình không thấy người ta ngâm, ủ rượu nên không rõ được chất lượng và quy 

trình chế biến có an toàn không, có điều là người ta cũng uống, mình cũng uống, nên 

anh phân vân, không dám chắc là rượu ở các homestay có thực sự đảm bảo không”. 

Tương tự, chất lượng VSATTP ở đồ uống trong các nhà hàng lớn cũng được 

69,7% du khách đánh giá là tốt và 27,3% du khách đánh giá là ổn và chấp nhận được. 

Đồ uống được chế biến tại các gia đình là tự cung tự cấp được 632% du khách đánh giá 

là tốt và 31,6% du khách đánh giá đồ uống có chất lượng VSATTP là ổn và có thể chấp 

nhận được. Bên cạnh việc đánh giá tốt (tại các chợ ẩm thực, vỉa hè, quán rong chiếm 

55,9% và tại các bản VHDL là 70,7%) hoặc ổn, có thể chấp nhận được (tại các chợ ẩm 

thực, quán vỉa hè, v.v. chiếm 38,2% và tại các bản VHDL chiếm 22,4%) thì vẫn còn một 

tỷ lệ nhỏ du khách cho rằng đồ uống chế biến rất mất vệ sinh. Chia sẻ của một du khách 

tại Điện Biên: “Anh đến nhiều các chợ phiên và quán vỉa hè hay các bản VHDL rồi, họ 

chế biến rượu như nào thì anh không biết, nhưng rượu đựng trong chai nhựa, mà chai 
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nhựa thì không sạch sẽ vì đã tái sử dụng quá nhiều lần rồi, cốc chén thì số lượng ít, 

không được đánh rửa sạch sẽ, thạm chí đủ loại ruồi nhặng ở miệng cốc chén. Bởi vậy 

nên anh đoán việc chế biến rượu không đảm bảo quy định tối thiểu về VSATTP, cũng 

chẳng được cấp phép để sản xuất rượu vì là dân tự nấu nên không đảm bảo được”. 

Bảng 33. Đánh giá của du khách về phong cách phục vụ ăn, uống tại các địa 

điểm cung cấp dịch vụ ẩm thực (%) 

Địa điểm Tốt Khá 
Bình 

thường 

Tệ, 

không 

quan tâm 

đến 

khách 

Quá tệ, 

làm chậm, 

thái độ 

thiếu niềm 

nở 

Lịch sự và 

có kiến 

thức chăm 

sóc khách 

hàng 

Trong các nhà hàng lớn  66,7 18,2 6,1 0,0 0,0 12,1 

Trong các khách sạn  48,3 17,2 3,4 0,0 0,0 27,6 

Tại các chợ ẩm thực, 

quán ăn vỉa hè, hàng 

rong 

58,8 29,4 5,9 0,0 2,9 0,0 

Tại bản văn hóa du lịch 75,9 17,2 1,7 0,0 0,0 3,4 

Tại homestay 63,4 14,6 0,0 0,0 2,4 12,2 

Tự gia đình chế biến 47,4 36,8 5,3 0,0 0,0 10,5 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Bảng 33 cho thấy phong cách phục vụ ăn uống tại các bản VHDL chiếm được 

nhiều sự hài lòng nhất của du khách, cụ thể 75,9% du khách nhận xét phong cách phục 

vụ ở các bản VHDL là tốt, 17,2% du khách đánh giá phong cách phục vụ tại đây ở mức 

khá, 3,4% du khách nhận xét rằng người dân bản địa tại các bản VHDL lịch sự và có 

kiến thức về chăm sóc khách hàng. Tiếp đó, các nhà hàng lớn tại Điện Biên cũng được 

đánh giá tốt về phong cách phục vụ (chiếm 66,7%) và mức độ khá chiếm 18,2%. Trong 

khi đó các khách sạn được nhận xét có phong cách phục vụ tốt chiếm 48,3% và nhân 

viên lịch sự, có kiến thức chăm sóc khách hàng chiếm 27,6% - tỷ lệ cao nhất trong những 

địa điểm du lịch có cung cấp ẩm thực còn lại tại Điện Biên. 

Các homestay cũng có tỷ lệ du khách đánh giá phong cách phục vụ tốt chiếm 

63,4% và mức khá chiếm 17,2%. Mặc dù homestay là các cơ sở kinh doanh và phục vụ 

du khách nhỏ lẻ của các gia đình hoặc hợp tác xã nhưng họ đã có kiến thức về chăm sóc 

khác hàng tương đương như các nhà hàng lớn (12,2%). 

Tại các chợ ẩm thực, quán ăn vỉa vè, hàng rong, đa số du khách cũng đánh giá chủ 

quán và nhân viên có phong cách phục vụ tốt (58,8%), một số ít đánh giá khá (29,4%) 

và bình thường (5,9%). Tuy nhiên, vẫn còn 2,9% du khách cho rằng họ đã có trải nghiệm 

không tốt với các quán ăn vỉa hè, chợ ẩm thực vì chủ quán có phong cách phục vụ quá 

tệ, thiếu niềm nở. Mặc dù đây không phải là con số lớn những mỗi trải nghiệm không 

tốt sẽ được khách hàng ghi vào trí nhớ và thậm chí là nguyên nhân khiến họ hoặc người 

thân của họ có cái nhìn không thiện cảm về ẩm thực Điện Biên và con người Điện Biên. 
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Tóm lại, có thể thấy ẩm thực tại các cơ sở cung cấp dịch vụ như nhà hàng, khách 

sạn, homestay được du khách đánh giá cao hơn cả về mức độ VSATTP. Các món ăn, đồ 

uống tiêu biểu của Điện Biên cũng được du khách yêu thích bởi độ lạ và hương vị riêng 

của từng món. Mặc dù một số món ăn chưa được du khách yêu thích vì chưa đảm bảo 

VSATTP nhưng không vì thế mà du khách đánh giá thấp về VHAT của Điện Biên. 

9.2.2. Tâm lý của du khách 

Tâm lý du khách chính là những cảm xúc và suy nghĩ của mỗi người; họ có lối 

sống, tính cách, thời gian biểu khác nhau, từ đó hình thành nên sở thích và nhu cầu được 

phục vụ riêng. Mỗi du khách khác nhau sẽ có những đặc điểm tâm lý khác nhau. Mỗi 

du khách lên Điện Biên với mục đích thăm quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch 

sử - cách mạng đều chuẩn bị cho mình một tâm lý thoải mái, trải nghiệm sự mộc mạc 

và truyền thống của dân tộc Thái, dân tộc Mông, v.v. Hiểu rõ tâm lý này của du khách, 

việc phát triển DLAT cũng như du lịch Điện Biên nói chung được thực hiện theo phong 

cách thiên về xu hướng mộc mạc, giản dị, gắn liền với văn hóa Tây Bắc cũng như các 

sự kiện lịch sử. Thêm vào đó, du khách thường chọn điểm đến du lịch có giá cả phải 

chăng, đơn giản nhưng không kém phần tiện nghi, đặc biệt người Việt Nam chú trọng 

về lễ nghĩa, tín ngưỡng và đòi hỏi về ứng xử đẹp, nên nếu đáp ứng được tiêu chí này thì 

các điểm đến du lịch đã thành công một phần trong việc tiếp cận khách du lịch. 

Bảng 34. Lý do du khách chọn điểm đến du lịch ẩm thực tại Điện Biên (%) 

 
Khách 

sạn 

lớn 

Nhà 

nghỉ 

Nhà 

khách 

Bản 

văn 

hóa du 

lịch 

Homestay 

Gia 

đình 

bạn bè, 

người 

thân 

Khác 

Ẩm thực ngon 27,9 11,6 4,7 25,6 17,4 11,6 1,2 

Phong cách phục vụ tốt 34,3 11,4 2,9 28,6 14,3 8,6 0,0 

Giá cả hợp lý 32,4 11,8 8,8 19,1 17,6 7,4 2,9 

Hạ tầng tốt, tiện nghi 27,0 5,4 2,7 40,5 10,8 10,8 2,7 

Thực phẩm đảm bảo sạch, 

vệ sinh, an toàn 
25,5 10,9 5,5 29,1 21,8 5,5 1,8 

Không gian dễ chịu 27,9 7,4 1,5 30,9 17,6 11,8 2,9 

Nhiều món ăn dân tộc đặc 

trưng 
30,3 12,1 6,1 24,2 19,2 8,1 0,0 

Đa dạng ẩm thực các 

vùng, miền 
25,9 14,8 7,4 22,2 18,5 3,7 7,4 

Có thể trải nghiệm nấu ăn 25,0 0,0 25,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Thuận tiện cho việc đi lại, 

đón xe 
42,9 4,8 4,8 4,8 19,0 19,0 4,8 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Bảng 34 cho thấy, các khách sạn lớn, bản VHDL và homestay là địa điểm được 

khách du lịch hài lòng hơn cả. Ẩm thực tại các khách sạn lớn được du khách lựa chọn 

là lý do mà họ tới Điện Biên du lịch (27,9%), 25,6% du khách cũng hài lòng với ẩm 
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thực tại các bản VHDL và 17,4% du khách hài lòng với ẩm thực tại homestay. Theo 

chia sẻ của một du khách đến từ Hòa Bình: “Tôi đến Điện Biên vài lần rồi, lần nào cũng 

chọn các bản VHDL là điểm đến bởi ẩm thực Điện Biên rất đặc sắc và hấp dẫn, phong 

cảnh tại các bản du lịch cũng gần gũi và làm tôi cảm thấy rất thoải mái, thư giãn”.  

Về phong cách phục vụ, 34,3% du khách đánh giá cao về cách phục vụ của các 

khách sạn lớn, 28,6% lựa chọn các bản VHDL, 14,3% lựa chọn các homestay. Đây cũng 

là một trong những lý do khiến du khách quý mến và muốn quay lại Điện Biên. 

Mỗi du khách có điều kiện kinh tế và yêu cầu về cơ sở vật chất tại điểm du lịch 

khác nhau nhưng phần lớn họ đều quan tâm tới những điểm đến có hạ tầng tốt, tiện nghi 

đi kèm với giá cả phù hợp. Bởi vậy, về địa điểm có hạ tầng tốt và tiện nghi, có 40,5% 

du khách hài lòng với các bản VHDL, 27% du khách hài lòng với các khách sạn lớn và 

10,8% du khách ưa chuộng các homestay. Bên cạnh đó, 32,4% du khách ở tại các khách 

sạn lớn đánh giá rằng giá cả phù hợp với những dịch vụ mà khách sạn đem lại, 19,2% 

du khách hài lòng với giá cả tại các bản VHDL và 17,6% du khách hài lòng với giá cả 

tại các homestay. Sự hài hòa của cơ sở hạ tầng và chi phí ở các điểm đến đã tạo cho du 

khách sự hài lòng sau những trải nghiệm tại Điện Biên; 27,9% du khách ở tại các khách 

sạn lớn cũng đánh giá không gian dễ chịu và thoải mái; 21,8% du khách cảm nhận sự 

dễ chịu này tại các homestay và cao nhất là 29,1% du khách hài lòng với không gian tại 

các bản VHDL, sự dễ chịu và thoải mái giúp họ có một chuyến du lịch hài lòng hơn. 

Đến với Điện  Biên, du khách chắc chắn sẽ hài lòng về ẩm thực tại Điện Biên bởi 

những món ăn dân tộc và món ăn vùng miền đặc trưng hết sức phong phú. Tuy nhiên, 

mỗi địa điểm cung cấp ẩm thực khác nhau lại cho du khách các trải nghiệm khác nhau 

và mức độ hài lòng về ẩm thực địa phương cũng khác nhau. Có 30,3% du khách lựa 

chọn điểm lưu trú là các khách sạn lớn ở Điện Biên vì họ có thể thưởng thức các món 

ăn dân tộc đặc trưng và 25,9% du khách nhận thấy sự đa dạng ẩm thực tại các khách sạn 

nhiều hơn so với các địa điểm khác. Đồng thời, 25,5% du khách nhận xét rằng ẩm thực 

tại các khách sạn lớn đảm bảo VSATTP nên họ đã chọn các khách sạn lớn. Tiếp theo, 

24,2% du khách lựa chọn điểm lưu trú là các bản VHDL bởi sự đa dạng của ẩm thực 

dân tộc đặc trưng vùng Tây Bắc, 22,2% du khách đánh giá cao sự đa dạng ẩm thực các 

vùng, miền tại đây. Đặc biệt, khi tới các bản VHDL, du khách còn được trải nghiệm 

cách chế biến các món ăn dân tộc đặc trưng (50%). Cuối cùng, 21,8% du khách chọn 

điểm đến là các homestay bởi họ nhận xét ẩm thực tại đây đảm bảo VSATTP, 19,2% du 

khách được thưởng thức các món ăn dân tộc đặc trưng và 18,5% du khách tiếp cận được 

với sự đa dạng ẩm thực vùng miền. Đây cũng chính là lý do khiến du khách mong muốn 

quay lại du lịch tại Điện Biên và thưởng thức VHAT tại đây. 

Như vậy, DLAT tại Điện Biên đang bước đầu trở thành một loại hình du lịch mới. 

Du khách tới Điện Biên với các mục đích khác nhau nhưng dù với mục đích nào thì việc 

nắm bắt về một điểm đến qua ẩm thực đang dần trở nên phổ biến. VHAT Điện Biên 

phong phú, độc đáo, được đánh giá khá cao bởi du khách đã tới đây. Không chỉ có nguồn 

nguyên liệu dồi dào, ẩm thực Điện Biên còn tạo được nét riêng bởi sự cân bằng dưỡng 
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chất, được mệnh danh như một loại “ẩm thực sức khỏe”. Sự phong phú và độc đáo của 

ẩm thực Điện Biên đã và đang là yếu tố rất hấp dẫn, thu hút đối với du khách. 

Điều kiện VSATTP ở Điện Biên đang dần được chú trọng mặc dù còn một số cơ 

sở chưa quan tâm đầy đủ vấn đề này. Điều kiện vệ sinh tại các cơ sở sản xuất, chế biến 

thực phẩm tại các khu chợ ẩm thực, quán ăn vỉa hè, các bản VHDL còn tình trạng thực 

phẩm chưa đáp ứng tiêu chuẩn về VSATTP. Đây là một thách thức lớn cho sự phát triển 

của DLAT tại Điện Biên. Bên cạnh đó, các nhà hàng, bản VHDL, homestay còn nhỏ lẻ, 

chưa tạo được thương hiệu riêng. Tuy cũng có nhiều nhà hàng nổi tiếng nhưng lại phân 

bố khá rải rác và quy mô còn nhỏ. Ngoài những nhà hàng lớn thì hầu hết các nhà hàng, 

quán ăn bình dân đều vướng phải những trải nghiệm không tốt của khách hàng về 

VSATTP. Công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá về ẩm thực Điện Biên đã được triển 

khai những năm gần đây nhưng còn chưa sâu rộng. Du khách biết đến ẩm thực Điện 

Biên chủ yếu qua lời kể của bạn bè, qua các website cá nhân; chưa có những quảng bá 

cho ẩm thực Điện Biên một cách bài bản. Số lượng và chất lượng nhân lực ngành du 

lịch, đặc biệt là DLAT còn thiếu và yếu. Đó là một hạn chế trong việc tiếp cận khách 

hàng và khiến một số khách hàng chưa hài lòng về phong cách phục vụ của cơ sở. 

9.2.3. Đánh giá nhu cầu của du khách về ẩm thực Điện Biên 

Đối với món ăn 

Kết quả khảo sát cho thấy cá nướng gập là món ăn được 50% du khách ưa chuộng 

và là món ăn có tỷ lệ lựa chọn cao nhất của du khách. Theo chia sẻ của một du khách 

đang du lịch tại Điện Biên: “Em đang ở homestay tại Mường Thanh, chủ nhà  rất thân 

thiện, ở đó em đã ăn pa pỉnh tộp. Cá nướng chín có mùi hương rất thơm và ngậy, khi 

nếm thử thì có đủ vị cay, mặn, ngọt. Anh, chị chủ homestay nấu kèm các món xôi nếp 

nướng, chấm chẩm chéo và chút rượu Mông pê. Hương vị này em không thể quên được”. 

Bên cạnh đó, 33,3% du khách ưa thích món thịt trâu sấy khô, đây là món ăn đặc 

sản tại Điện Biên mà cứ tới du lịch tại Điện Biên hay các tỉnh Tây Bắc, du khách đều 

thưởng thức ít nhất một lần và mua về làm quà cho người thân, bạn bè. Có 26,7% du 

khách lựa chọn gà xương đen là món ăn họ ưa thích nhất. Thịt gà xương đen Tủa Chùa 

thơm, chắc, đặc biệt thịt gà có hàm lượng glutamic và sắt cao gấp 2 lần so với gà bình 

thường và hàm lượng colesteron thấp nên đồng bào DTTS thường nấu cháo thịt gà 

xương đen bồi dưỡng cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và cho con bú, dùng xương gà để 

ngâm rượu hoặc nấu cao sử dụng cho người già, người ốm yếu, chân tay run. Gà đen 

không chỉ là món ăn đặc biệt mà còn là loại thuốc quý của người Mông. Tiếp đó, 3,3% 

du khách yêu thích món xôi ngũ sắc và 2,5% du khách yêu thích món thịt lợn sấy khô. 

Cuối cùng, 65% du khách yêu thích những món ăn dân tộc khác của Điện Biên như nộm 

hoa ban, rêu nướng, vịt om hoa chuối, v.v. 

Mặc dù vậy, một số món ăn dưới đây chưa được du khách ưa chuộng, thậm chí là 

không ăn được hoặc cảm thấy khó ăn. Kết quả khảo sát cho thấy có 37,5% du khách còn 

chưa hài lòng về một số món ăn tại Điện Biên, cụ thể là họ cảm thấy món nậm pịa là 
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khó ăn bởi nguyên liệu, cách chế biến và mùi vị của nó (19,2%). Theo chia sẻ của một 

du khách đến từ Bắc Ninh: “Em mới ăn nậm pịa ngày hôm qua, nhưng thật sự là không 

thể ăn nổi, mùi của nó rất khó chịu và có hơi hôi, sau khi biết nguyên liệu của nó chưa 

được người dân sơ chế sạch sẽ và quá trình chế biến tại chợ không đảm bảo nên chắc 

là em không dám ăn thử lần thứ hai nữa. Nếu phải ăn lại món này thì em mong là người 

dân sẽ sơ chế sạch nguyên liệu và chất bẩn trong nội tạng đi như món thắng cố, để pịa 

không bị mùi hôi và gây nữa”. Có 3,3% du khách không ăn được hoặc cảm thấy món 

gỏi cá là món rất khó ăn, mặc dù cá làm gỏi là loại cá to, được người dân khử mùi tanh 

để tránh đau bụng cho người không quen ăn đồ sống, lại được dùng gia vị, nước măng 

chua để làm chín cá. Chia sẻ của một du khách đến từ Thái Nguyên: “Chị ăn gỏi cá ở 

Điện Biên rồi, nó có mùi vị rất lạ: giòn của hoa chuối, thơm của các loại rau, ngọt của 

thịt cá, chua của nước măng, cay của tỏi, ớt, tê nồng của hạt mắc khén. Nhưng chị không 

ăn được món này vì cảm giác cá còn sống và măng bị chua quá, ăn dễ đau bụng”; 1,7% 

du khách được khảo sát cho biết không ăn được món làm từ da trâu thối (năng min), bởi 

công đoạn chế biến theo họ là chưa đảm bảo VSATTP, việc ủ bằng lá chuối kín để 2 

ngày vào mùa hè của món ăn này dễ phát sinh vi khuẩn trong đồ ăn, v.v.  

Bảng 35. Những món đồ ăn du khách thường mua về làm quà 

Những đồ ăn mua về làm quà (%) 

Thịt trâu sấy khô 62,5 

Gạo nếp Điện Biên 23,3 

Gạo tám Điện Biên 13,3 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Các món quà là ẩm thực được du khách mua về làm quà cho gia đình cũng đựợc 

lựa chọn dựa trên các món ăn du khách từng thưởng thức hoặc biết khi tới Điện Biên. 

Theo Bảng 35, có 62,5% du khách thường mua thịt trâu sấy khô; 23,3% du khách mua 

gạo nếp và 13,3% du khách mua gạo tám Điện Biên về làm quà. Thông thường, du khách 

phải cảm thấy món ngon thì mới mua về làm quà. Trong thực tế, những sản phẩm nào 

đảm bảo VSATTP và giá cả hợp lý sẽ được du khách tìm mua. Chẳng hạn, nhà hàng 

Kim Sinh ở TP. Điện Biên Phủ có uy tín trong chế biến món thịt trâu sấy khô, lạp xường, 

chẳm chéo, xôi ngũ sắc nên du khách từ Hà Nội ăn thử thấy ngon, giá cả hợp lý, liền đặt 

hàng mua về Hà Nội, sau đó còn mua nhiều lần, chủ nhà hàng phải ship hàng về Hà Nội; 

du khách nghỉ ở các khách sạn lớn trong TP. Điện Biên Phủ cũng tìm đến mua làm quà 

mang về trước khi kết thúc chuyến du lịch, v.v. Tuy vậy, cũng không tránh khỏi có 

những cơ sở cung cấp sản phẩm mà du khách không mua lại lần thứ hai. Nắm bắt được 

nhu cầu này, các nhà quản lý cơ sở kinh doanh và phát triển VHAT của tỉnh Điện Biên 

bên cạnh việc tăng cường quảng bá ẩm thực địa phương phải kiểm soát chặt chẽ đầu ra 

của các sản phẩm để luôn giữ vững được uy tín, thương hiệu, v.v. cho hàng hoá. 

Đối với đồ uống 
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Kết quả khảo sát cho thấy có 40,8% du khách tới Điện Biên yêu thích chè Shan 

tuyết cổ thụ Tủa Chùa bởi hương thơm đặc trưng, màu nước vàng óng ánh, trà mới uống 

có vị hơi đắng chát của mùi lá cây rừng lâu năm, nhưng sau khi uống thì lại có vị ngọt 

đặc biệt lưu lại nơi đầu lưỡi, nên du khách tới Điện Biên, ai cũng muốn uống thử một 

tách chè này. Tiếp đó, 36,7% du khách đánh giá rượu tại Điên Biên đặc trưng và có vị 

ngon hơn so với những loại rượu khác mà họ từng uống. Rượu ở Điện Biên hiện nay 

rất nhiều loại, rượu trắng chưng cất nổi tiếng nhất là rượu Mông pê hiện nay đã được 

đóng chai, dán nhãn bán trên thị trường; các loại rượu ngâm dược liệu là những đặc 

sản núi rừng như chuối hột, nấm ngọc cẩu, sâu chít, ong, v.v. không những phong phú, 

có hậu vị ngọt mà còn mang lại nhiều giá trị chăm sóc sức khỏe. Cà phê ở Điện Biên, 

đặc biệt là cà phê Mường Ảng được 15,8% du khách ưa chuộng, tuy nhiên cà phê 

Mường Áng lại chưa tìm được chỗ đứng trong thị trường cà phê ở Việt Nam.  

Bên cạnh 72% du khách không có phản hồi tiêu cực về các loại đồ uống tại Điện 

Biên thì có 28% du khách có nhận xét rằng một số đồ uống tại Điện Biên khó uống và 

họ không uống được. Sản phẩm có phản hồi khó uống nhất là rượu ngâm động vật (sâu 

chít, ong, v.v.). Một du khách tới từ Hà Tĩnh đã chia sẻ: “Tôi lên Điện Biên công tác, 

được đối tác mời rượu sâu chít, nhưng đúng là chỉ thử một lần, chứ sau tôi không uống 

nữa, sau khi uống, môi tôi sưng vù lên, thậm chí phải mua thuốc bôi mới đỡ, rượu nặng 

quá mà có vị nồng, khó uống“. Rượu ba kích, rượu mơ, rượu nấu bằng men lá, rượu nếp 

cẩm, rượu trắng, rượu táo mèo cũng nhận được 13,6% du khách phản hồi là khó uống 

hoặc không quen uống vì rượu nặng, một số sản phẩm chưa đảm bảo VSATTP.  

Bảng 36. Những đồ uống du khách thường mua về làm quà 

Những đồ uống mua làm quà (%) 

Mật ong 35,0 

Rượu ngâm sâu chít 14,2 

Dược liệu 10,8 

Nguồn: Số liệu khảo sát của TTNCNH, 2020. 

Bảng 36 cho thấy 35% du khách lựa chọn mua mật ong tại Điện Biên làm quà về 

cho gia đình, người thân, bạn bè sau chuyến đi du lịch, công tác tại đây. Bởi lẽ, mật ong 

rừng Điện Biên mang hương vị đặc biệt của các loài hoa rừng, có rất nhiều công dụng 

trong y học, chăm sóc sức khỏe. Mật ong rừng được thu hoạch bằng phương pháp thủ 

công nên giữ nguyên hương thơm, vị ngọt tự nhiên và hoàn toàn nguyên chất, màu nâu 

trong, ngọt mát – vị ngọt rất riêng của núi, của rừng, không phải vị ngọt khé như các 

loại mật khác. Có 14,2% du khách lựa chọn rượu sâu chít làm quà. Loại rượu này có vị 

ngọt, tính ôn, có tác dụng bổ tinh tủy, ích phế thận, tráng dương khí, chữa suy nhược 

thần kinh, đau lưng do thận hư, liệt dương, mỏi gối. Cuối cùng, các loại dược liệu cũng 

là thứ mà 10,8% du khách lựa chọn mua làm quà.  
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Chương 10. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT HUY, 

QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ ẨM THỰC TỈNH ĐIỆN BIÊN PHỤC VỤ 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 
 

Để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều thời cơ và đầy thách thức quả là điều 

không đơn giản. Việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, đặc 

sắc của các dân tộc ở Điện Biên đòi hỏi có một chính sách nhất quán để cộng đồng nhận 

thức được vốn DSVH ẩm thực quý báu, hình thành ý thức gìn giữ và lưu truyền qua 

nhiều thế hệ. Vì vậy, cần có sự quan tâm xây dựng cơ chế chính sách đầu tư để phát 

triển VHAT mang tính đồng bộ. Trên cơ sở sưu tầm, nghiên cứu các giá trị ẩm thực của 

một số cộng đồng dân tộc tại Điện Biên, các hoạt động cung cấp dịch vụ ẩm thực và 

hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong đó chủ yếu về VHAT, chúng 

tôi đề xuất một số giải pháp nhằm đưa VHAT phục vụ phát triển du lịch và XĐGN. 

1. Về lãnh đạo, chỉ đạo 

1.1. Đối với Tỉnh Uỷ, HĐND và UBND các cấp 

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện “Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn với 

phát triển KT-XH giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” của UBND tỉnh 

Điện Biên. Nâng cao năng lực chỉ đạo, vai trò, trách nhiệm trong điều hành của chính 

quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở; phát huy sự chủ động, tích cực của Mặt trận tổ 

quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, coi việc bảo tồn, 

phát triển văn hóa các dân tộc là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tỉnh 

Uỷ và HĐND các cấp cần quan niệm về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc một 

cách rộng mở, bao gồm trong đó cả VHAT các dân tộc. Trên cơ sở đó, ban hành các 

nghị quyết hoặc chỉ thị về VHAT và DLAT của tỉnh Điện Biên.  

1.2. Đối với UBND các cấp 

Trong quá trình hội nhập hiện nay, người Điện Biên ngày càng quen với các món 

ăn Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, v.v. dẫn đến việc nhiều món ăn của 

đồng bào DTTS có nguy cơ biến mất hoặc bị biến dạng, nhất là các món truyền thống. 

Việc đầu tư để bảo tồn, phát triển ẩm thực truyền thống là nhu cầu quan trọng để phát 

triển du lịch và KT-XH của tỉnh. Chính vì thế, UBND tỉnh cần nghiên cứu, cho phép 

thành lập Chi hội Văn hóa Ẩm thực Điện Biên trực thuộc Hiệp Hội Văn hóa Ẩm thực 

Việt Nam, hoặc trực thuộc Chi hội Văn hoá dân gian tỉnh Điện Biên, với vai trò và sứ 

mệnh nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu các món ăn dân tộc, đào tạo đội ngũ đầu bếp cho 

các nhà hàng, khách sạn nhằm phát triển mảng ẩm thực dân tộc, hỗ trợ phát triển DLAT, 

góp phần thiết thực nâng tầm VHAT Điện Biên lên tầm cao mới một cách bền vững. 

Chính quyền địa phương nghiên cứu, xây dựng các mô hình “Khởi nghiệp ẩm 

thực” dành cho các hội viên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tiếp cận mô hình khởi 

https://baotainguyenmoitruong.vn/Hiep-hoi-Van-hoa-am-thuc-Viet-Nam-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/Khoi-nghiep-am-thuc-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/Khoi-nghiep-am-thuc-ptag.html
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nghiệp. Trong đó, bao gồm sản xuất nguyên liệu ẩm thực, chế biến, kinh doanh các sản 

phẩm ẩm thực và quà lưu niệm, v.v. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ, ưu tiên, tạo điều 

kiện để xây dựng và phát triển mô hình khởi nghiệp thí điểm ở những nơi đủ điều kiện, 

để rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn tỉnh. Các cấp chính quyền khuyến khích các 

doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển 

VHAT Việt Nam thành thương hiệu quốc gia, giai đoạn 2022-2024” của Hiệp Hội 

VHAT Việt Nam, thông qua đó để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các món ăn đặc 

sắc theo dân tộc của Điện Biên đến người dân trong nước và cộng đồng quốc tế, góp 

phần quảng bá du lịch qua VHAT vùng miền, phù hợp với nhu cầu thị trường và định 

hướng phát triển VHAT đến với du khách trong và ngoài nước. 

Các cấp chính quyền nghiên cứu, hỗ trợ thành lập thêm các bản VHDL của các 

dân tộc, ví dụ bản VHDL người Thái trắng ở TX. Mường Lay, bản VHDL người Mông 

ở huyện Tủa Chùa, bản VHDL người Lào ở huyện Điện Biên, người Hà Nhì ở huyện 

Mường Nhé, thậm chí là người Cống, Si La. Các bản VHDL này cần chọn nơi gắn với 

các điểm đến du lịch hoặc có các sản vật nổi tiếng, ví dụ ở Tủa Chùa thì gắn với chè 

shan tuyết cổ thụ, rượu Mông pê, dê núi đá, các hang động, suối nước nóng và chợ phiên, 

chợ đêm; ở Mường Nhé gắn với ẩm thực người Hà Nhì, cửa khẩu biên giới, rừng nguyên 

sinh, v.v. Tại các bản VHDL, chính quyền nên hỗ trợ người dân địa phương xây dựng 

các homestay để cung cấp dịch vụ lưu trú, dịch vụ ẩm thực, kết hợp trải nghiệm sản xuất 

nông nghiệp, dệt vải, đan lát, làm rèn, chế biến món ăn, thưởng thức dân ca, dân vũ, dân 

nhạc dân tộc. Tại đây cũng có thể tái hiện lại một số lễ hội liên quan tới chu kỳ đời 

người, nghi lễ trong sản xuất nông nghiệp, tập quán và tín ngưỡng thờ cúng, nhất là ở 

những dân tộc, địa phương có những DSVHPVT được Nhà nước công nhận. 

2. Đẩy mạnh công tác bảo tồn văn hoá ẩm thực của các dân tộc 

2.1. Đối với Sở VHTTDL 

Gắn việc bảo tồn, phát triển VHAT các tộc người ở Điện Biên với phát triển KT-

XH của các địa phương; đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển văn hóa và kinh 

tế; hài hòa giữa bảo tồn và phát huy, kế thừa, phát triển VHAT. Tăng cường công tác 

quản lý hoạt động DLAT. Tiến hành sưu tầm và phục dựng các lễ hội, hội thi dân gian 

liên quan đến trình diễn và chế biến ẩm thực. Sưu tầm và tái tạo các đồ dùng phục vụ 

cho ẩm thực truyền thống như các loại hình mâm, bát, đĩa, ấm, chén, nồi, niêu, chõ đồ, 

dụng cụ nấu rượu, đồ đựng cơm, v.v. Bổ sung các hiện vật liên quan tới ẩm thực vào 

bảo tàng tỉnh; xây dựng nhà trưng bày, lưu giữ các hình ảnh, mô hình các món ăn của 

19 dân tộc, các tư liệu về công thức chế biến cũng như văn hóa thưởng thức đặc sản của 

các DTTS ở Điện Biên; bố trí các cơ sở kinh doanh doanh ăn uống để trình diễn hay 

thực hành về các món ăn cho du khách xem và trải nghiệm. Đây cũng sẽ là điểm đến thú 

vị cho du khách, vừa tham quan vừa trải nghiệm thực tế các món ăn ưa thích. 

 Ngành VHTTDL cần tiếp tục xây dựng chương trình tổng điều tra, kiểm kê kho 

tàng di sản VHAT các DTTS ở Điện Biên, thực hiện tốt “Đề án tiếp tục bảo tồn và phát 

triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn với phát triển KT-XH giai đoạn 2020-

https://baotainguyenmoitruong.vn/thuong-hieu-quoc-gia-ptag.html
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2025, định hướng đến năm 2030” của UBND tỉnh. Xây dựng cơ sở dữ liệu về DLAT để 

quảng bá DLAT và sử dụng hình ảnh ẩm thực để quảng bá chung cho du lịch Điện Biên. 

Trên cơ sở định vị được các sản phẩm ẩm thực đặc trưng để phát triển và quảng bá, hoạt 

động xây dựng cơ sở dữ liệu có thể triển khai bằng việc đưa các hình ảnh chất lượng 

cao, các video clip giới thiệu các món ăn, các chương trình trải nghiệm thực tế về ẩm 

thực để phát trên truyền hình, các sản phẩm phục vụ cho hoạt động quảng bá khác như 

sách ảnh, tập gấp cả bản in và bản điện tử; các thông tin, tư liệu, công thức chế biến món 

ăn, hướng dẫn về trải nghiệm VHAT Điện Biên.  

Tỉnh Điện Biên có 19 thành phần dân tộc, trong đó VHAT của dân tộc Thái có 

ảnh hưởng lớn tới VHAT của nhiều DTTS khác như Xinh Mun, Khơ Mú, Kháng, Lào, 

v.v. nên hiện nay trên thị trường ẩm thực Điện Biên chủ yếu là ẩm thực dân tộc Thái. 

Điều này cũng phù hợp với quy luật giao thoa, tiếp biến của văn hoá, bởi vì việc phát 

huy giá trị của một nền văn hóa luôn đòi hỏi sự giao lưu tiếp biến với nền văn hóa khác, 

với dân tộc khác để tiếp nhận những giá trị tiến bộ của một nền văn hoá mới. Trên cơ sở 

đó, có thể kết hợp đặc sản ẩm thực tộc người Thái với các đặc sản ẩm thực của tộc người 

Mông, Hoa, Kinh, Hà Nhì, v.v. để xây dựng các chương trình du lịch văn hóa, DLAT 

liên tuyến trong khu vực nhằm quảng bá các giá trị ẩm thực tinh hoa các dân tộc ở Điện 

Biên trong vùng Tây Bắc và cả nước. 

2.2. Đối với Sở NNPTNH, Sở Y tế và Sở Công Thương 

Ngành NNPTNT nghiên cứu tạo nguồn nguyên liệu cho dịch vụ sản xuất kinh 

doanh ẩm thực, bằng cách đẩy mạnh, phát triển và sử dụng các sản phẩm OCOP của các 

địa phương, các dân tộc trong tỉnh. Bố trí vùng nguyên liệu sạch tại các địa phương có 

đủ điều kiện để cung cấp nguyên liệu cho dịch vụ ẩm thực phục vụ du khách. Mở rộng 

có kiểm soát và hướng dẫn việc chăn nuôi các động vật hoang dã theo quy định của Luật 

Chăn nuôi cho các doanh nghiệp, hộ gia đình để cung cấp nguyên liệu cho DLAT. 

Ngành Y tế cần tăng cường giám sát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh các sản phẩm ẩm thực trong tỉnh, cấp giấy chứng nhận VSATTP cho các cơ sở 

này theo quy định pháp luật, đảm bảo các sản phẩm ẩm thực cung cấp trên địa bàn tỉnh 

không gây ra bất kỳ một rủi ro nào với du khách. Ngành Y tế phối hợp ngành NNPTNT 

và ngành Công Thương tăng cường kiểm tra các sản phẩm ẩm thực bao gồm cả các loại 

quà lưu niệm trôi nổi trên thị trường, nhằm đảm bảo các sản phẩm được cung cấp tới du 

khách đạt yêu cầu VSATTP và giá cả hợp lý. 

3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về VHAT dân tộc dưới nhiều hình thức 

3.1. Đối với các cơ quan truyền thông, thông tin, tuyên truyền 

Các cơ quan truyền thông đại chúng như Đài PT-TH tỉnh, Báo Điện Biên Phủ 

Online, cổng/ trang TTĐT của Sở VHTTDL, Trung tâm TTXTDL tỉnh, v.v. và các cơ 

quan có ấn phẩm báo chí đẩy mạnh sản xuất các chương trình, xuất bản phẩm, ấn phẩm 

về ẩm thực bằng tiếng Anh, Trung, Lào. Mặc dù hiện nay trên Đài PT-TH tỉnh đã có 

chuyên mục về ẩm thực, đã có những video clip về các món ăn, đồ uống của các dân tộc 
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trong tỉnh, nhưng chưa nhiều và chưa gây ấn tượng mạnh. Nên chăng cần tổ chức đa 

dạng hơn các tuyên truyền về ẩm thực như có hình thức gameshow, các phim ngắn về 

truyền thuyết ẩm thực ở các dân tộc. Phát hành các video, phim phóng sự ngắn về ẩm 

thực Điện Biên rộng rãi trên cả nước, thông qua Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền 

hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và cổng TTĐT của Bộ VHTTDL, Tổng 

cục Du lịch Việt Nam, v.v. 

3.2. Đối với các mạng xã hội 

Tăng cường truyền thông ẩm thực và DLAT Điện Biên trên các website và mạng 

xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, Youtube, v.v. Đây là các kênh truyền thông 

có mức độ lan tỏa cao, mang lại hiệu quả tích cực trong thời gian ngắn, đặc biệt trong 

bối cảnh dịch Covid-19 chưa dứt hẳn. Tuy nhiên, việc quảng bá ẩm thực trên những 

kênh này cần có định hướng vì hiện tại các kênh ẩm thực trên cũng chỉ bước đầu góp 

phần giới thiệu, quảng bá những món ăn ngon ở một số dân tộc, còn để có câu chuyện, 

tình yêu, thân phận, v.v. thì phải cần đến sự nhào nặn của những bàn tay biên kịch, đạo 

diễn mới mong có được những thước phim đẹp về con người và những giá trị tinh túy 

của ẩm thực dân tộc Điện Biên. Các chiến dịch truyền thông, quảng bá cần được xây 

dựng với các nội dung và mục tiêu cụ thể, có sự phối hợp với các những người nổi tiếng, 

người có ảnh hưởng đối với việc quảng bá du lịch và ẩm thực như các nghệ nhân ẩm 

thực dân tộc, các đầu bếp giỏi, các nghệ sĩ, hoặc đại sứ du lịch. 

4. Tăng cường nguồn lực cho hoạt động du lịch ẩm thực 

4.1. Đối với Sở VHTTDL và chính quyền các cấp 

Tăng cường nguồn lực cho việc đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý về lĩnh 

vực DLAT. Tập hợp đội ngũ các phóng viên, biên tập viên chuyên mục VHAT trong 

các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh để bồi dưỡng kiến thức về VHAT và định 

hướng về việc tuyên truyền, quảng bá VHAT Điện Biên. Quan tâm đào tạo nguồn nhân 

lực nòng cốt làm công tác bảo tồn, phát huy VHAT dân tộc. Tổ chức tôn vinh các nghệ 

nhân ẩm thực và đầu bếp ẩm thực giỏi ở các dân tộc, đề cao vai trò của người có uy tín, 

trí thức, nghệ nhân trong cộng đồng để họ nhận thức và tự nguyện tham gia tích cực với 

vai trò then chốt trong việc tự bảo tồn và phát huy VHAT của các dân tộc thông qua các 

hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ công tác truyền dạy và phát huy các giá trị VHAT 

dân tộc của cộng đồng. 

Chính quyền các cấp cần tăng cường đầu tư, hỗ trợ tài chính cho việc phát triển 

các cơ sở cung cấp dịch vụ ẩm thực như nhà hàng, bản VHDL, homestay, các cơ quan 

truyền thông về ẩm thực. Hiện nay, ẩm thực chưa phải đề tài được các nhà sản xuất điện 

ảnh lẫn truyền hình chú tâm đầu tư vì các nhà sản xuất đang chạy theo những đề tài “ăn 

khách” thu hút khán giả tức thời, nên việc quảng bá VHAT dân tộc ở Điện Biên không 

chỉ trông chờ vào các nhà sản xuất phim tư nhân, cơ quan quản lý cần quan tâm và có 

chế độ đặt hàng, tài trợ để phát triển phim về đề tài này. 
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Sở VHTTDL phối hợp với các nghệ nhân ẩm thực, các hội nghề nghiệp liên quan 

đến ẩm thực nghiên cứu lựa chọn ra một số món ăn, đồ uống tiêu biểu của các dân tộc 

ở Điện Biên phù hợp với khẩu vị của khách quốc tế, có công thức nấu ăn đơn giản để 

quảng bá trở thành món ăn biểu tượng của Điện Biên, giống như phở, bún chả Hà Nội. 

Ngoài ra, mỗi huyện, thị, thành phố, hoặc mỗi dân tộc trong tỉnh cần lựa chọn một số 

món ăn, đồ uống tiêu biểu là đặc sản ẩm thực và đặc sản làm quà tặng của địa phương 

để phát triển, xây dựng thương hiệu và quảng bá gắn với phát triển du lịch tại địa phương. 

Mới đây, tỉnh Điện Biên đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chọn lựa 4 món 

ăn, uống (Măng đắng luộc, Xôi nếp nương, Thịt trâu sấy khô, Rượu sâu chít) đưa vào 

Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2020-2021). 

Thế mạnh của VHAT Điện Biên là ẩm thực dân tộc, cho nên trong thời gian tới, ngành 

VHTTDL tỉnh cần phối hợp nghiên cứu xây dựng và đề cử thêm nhiều món ăn, đồ uống 

tiêu biểu cho ẩm thực dân tộc Điện Biên tham gia vào nhóm món ăn đặc sản và quà tặng 

của Việt Nam. 

Chính quyền các cấp phối hợp với Sở VHTTDL và các ngành liên quan xây dựng 

các sản phẩm DLAT gắn với các điểm đến, cụ thể nhằm tạo ra các trải nghiệm phong 

phú và khó quên cho du khách như các tour DLAT (food tour), kết hợp các chương trình 

du lịch nông nghiệp, nông thôn với khám phá đặc sản ẩm thực của địa phương, xây dựng 

các khu ẩm thực đường phố hoặc chợ ẩm thực ban đêm tại các điểm đến du lịch; khuyến 

khích các doanh nghiệp lữ hành hợp tác với các nhà hàng, các nghệ nhân ẩm thực xây 

dựng các chương trình dạy nấu ăn cho khách du lịch, hướng dẫn khách từ việc đi chợ 

lựa chọn nguyên liệu đến cách chế biến món ăn nhằm làm phong phú trải nghiệm của 

khách về nghệ thuật ẩm thực dân tộc của Điện Biên, dần hình thành và định vị thương 

hiệu sản phẩm DLAT của Điện Biên đến thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Tiềm 

năng của Điện Biên là cánh đồng lúa trong lòng chảo Mường Thanh, nơi đây có các tộc 

người Thái, Tày, Nùng và gắn với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Nếu quy hoạch 

xây dựng hệ thống đường giao thông trong cánh đồng để du khách có thể đi thăm cánh 

đồng, trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp, kết hợp thăm các bản dân tộc, thưởng 

thức các sản phẩm ẩm thực địa phương như xôi nếp, cơm lam, v.v. thì không gì bằng. 

Tương tự, chợ đêm ở phường Mường Thanh cần được tổ chức lại, đầu tư để đưa vào 

hoạt động, tạo ra các hoạt động về ban đêm cho du khách thưởng ngoạn và mua sắm thì 

rất tốt. Huyện Tủa Chùa mới đây đã tổ chức hoạt động chợ đêm tại thị trấn với nhiều 

hoạt động phong phú, sáng tạo, các huyện khác như Mường Nhé, TX. Mường Lay, v.v. 

cũng có thể làm theo. 

4.2. Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ẩm thực và quà tặng 

Các doanh nghiệp và tư nhân cung cấp dịch vụ ẩm thực như khách sạn, nhà hàng, 

bản VHDT, homestay, HTX quà, v.v. kết hợp cung cấp VHAT các dân tộc với các điệu 

múa dân gian, hát dân ca của dân tộc Thái, Mông, v.v. trong quá trình cung cấp dịch vụ. 

Việc kết hợp VHAT với các loại hình nghệ thuật này không chỉ là nhu cầu của người 

dân địa phương, mà còn là nhu cầu của rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Vì thế, 

cần kết hợp linh hoạt giữa VHAT với nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc đặc trưng để tạo 
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ra một sản phẩm du lịch đặc thù nhằm giới thiệu nét VHAT của cộng đồng dân tộc Điện 

Biên, từ đó nâng cao tính cạnh tranh của ngành du lịch Điện Biên. 

Tăng tính mỹ thuật cho sản phẩm ẩm thực trên bản ăn và trong các loại quà lưu 

niệm. Với lợi thế về sự phong phú nguyên liệu ẩm thực gắn với rừng, với sông suối, các 

chuyên gia ẩm thực có thể dễ dàng tìm kiếm các nguyên vật liệu để chế biến, cắt tỉa các 

hình dáng mang đặc thù văn hóa Điện Biên, sắp xếp tạo màu sắc hấp dẫn cho món ăn, 

giúp gia tăng “mỹ thuật” và chú trọng hơn khâu trình bày và biểu diễn thức ăn, đồ uống.  

Trong chế biến các sản phẩm ẩm thực làm quà tặng, đồ lưu niệm để du khách mua 

về sau chuyến du lịch, cần tạo ra thương hiệu hàng hoá, có nhận diện hàng hoá, với đầy 

đủ nhãn mác, ngày sản xuất, hạn dùng, đóng gói đảm bảo VSATTP, bảo quản được thực 

phẩm đủ dài để du khách tin tưởng, tạo sức hút đối với du khách. 

5. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá DLAT và sử dụng ẩm thực để 

quảng bá cho du lịch Điện Biên  

5.1. Đối với các Sở, ban, ngành liên quan 

Để phát triển du lịch nhanh và bền vững, việc xây dựng các sản phẩm du lịch độc 

đáo, đặc biệt là các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa truyền thống dân tộc có vai trò 

quyết định. Trong các sản phẩm đó, ẩm thực đang là một thế mạnh của du lịch nên cần 

sớm đưa VHAT thành một loại hình du lịch hấp dẫn du khách, nhất là khách quốc tế. 

Trong những năm qua, yếu tố ẩm thực đã được kết hợp khai thác ở nhiều sự kiện xúc 

tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước như tại các hội chợ, các lễ hội du lịch. Tuy 

nhiên, để phát huy lợi thế của VHAT và DLAT trong phát triển du lịch Điện Biên, Sở 

VHTTDL tỉnh và Trung tâm TTXTDL cần xây dựng kế hoạch phát triển DLAT và sử 

dụng VHAT như một công cụ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch trong thời gian tới. 

Tăng cường quảng bá ẩm thực Điện Biên tại các sự kiện lễ hội, văn hóa do Việt 

Nam tổ chức trong nước và ở nước ngoài. Các sự kiện này thường thu hút một lượng 

lớn công chúng nước sở tại tham gia và tạo ra nhu cầu cao được trải nghiệm VHAT của 

Việt Nam nói chung, Điện Biên nói riêng tại các sự kiện. Tiếp tục duy trì tổ chức các sự 

kiện giới thiệu VHAT Điện Biên ở Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam và ở các tỉnh, 

thành phố trong nước. Định kỳ tổ chức các cuộc thi tay nghề chế biến món ăn, kết hợp 

giữa địa phương, các ngành, doanh nghiệp, từng bước xây dựng các sự kiện đó trở thành 

sản phẩm du lịch. Xây dựng, triển khai các chương trình du lịch tham quan vùng nguyên 

liệu, chợ quê, trải nghiệm chế biến các món ăn đặc trưng của các dân tộc ở Điện Biên. 

Tổ chức các Lễ hội ẩm thực trong tỉnh gắn với các sự kiện xúc tiến và quảng bá 

du lịch hoặc lễ hội ẩm thực ở nước ngoài. Đây là cơ hội để Điện Biên giới thiệu, quảng 

bá các món ăn, các đặc sản ẩm thực của mình đến khách du lịch cũng như tạo thêm các 

sản phẩm, điểm hấp dẫn cho DLAT. Quảng bá tại các hội chợ, sự kiện chuyên ngành về 

du lịch cả trong nước và quốc tế. Tại các sự kiện này, các doanh nghiệp và cơ quan quản 

lý điểm đến có thể vừa quảng bá vừa bán trực tiếp các sản phẩm ẩm thực, giới thiệu sự 

hấp dẫn của VHAT Điện Biên qua các video clip, các ấn phẩm điện tử hoặc ấn phẩm in 
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về ẩm thực. Thực tế cho thấy, hoạt động quảng bá về DLAT thường hấp dẫn hơn nhiều 

nếu khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm và nếm thử các món ăn tại sự kiện. 

Đẩy mạnh quảng bá VHAT và DLAT Điện Biên trên các kênh truyền hình trong 

nước. Hiện nay, các chương trình truyền hình giới thiệu ẩm thực qua các chuyên mục 

VHAT hoặc chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình, chưa thực sự gắn kết với du lịch 

hoặc truyền thông ẩm thực như một sản phẩm du lịch cần trải nghiệm. Tăng cường liên 

kết với Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Pháp, đẩy mạnh quảng bá DLAT Điện Biên, thực 

hiện Chiến lược marketing du lịch Điện Biên, hợp tác xây dựng và quảng bá sản phẩm 

“Hành trình du lịch ẩm thực Asean” với việc kết nối các điểm đến DLAT điển hình của 

các quốc gia này nhằm tăng trải nghiệm cho khách du lịch khi tham gia hành trình. 

Trong giai đoạn tới, cần đổi mới phương thức, công cụ, nội dung, đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ trong thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch. Thường xuyên điều tra, 

nghiên cứu, đánh giá, dự báo thị trường khách du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu về thị 

trường khách du lịch. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá các điểm đến, tuyên truyền, 

giới thiệu, hình ảnh, vẻ đẹp, ý nghĩa và giá trị của hoa Ban, biểu trưng cho vẻ đẹp của 

vùng đất và con người Điện Biên. Xây dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch Điện Biên 

là điểm đến an toàn, thân thiện đến các thị trường trọng điểm trên nhiều kênh thông tin. 

Đẩy nhanh chuyển đổi số (ứng dụng công nghệ thông tin) trong dịch vụ du lịch như: Số 

hóa các DSVH, các hiện vật bảo tàng; bán vé điện tử tại các điểm tham quan; tổ chức 

du lịch thông minh, v.v. sớm hình thành nền tảng kết nối chung của ngành du lịch Điện 

Biên. Tăng cường tổ chức các chương trình, sự kiện VHTTDL có quy mô lớn tại tỉnh 

Điện Biên và các tỉnh, thành phố để đẩy mạnh công tác xúc tiến, kích cầu thu hút khách 

du lịch. Tiếp tục tăng cường tư vấn, kết nối, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu, 

làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hợp tác với các công ty lữ 

hành xây dựng, quảng bá các sản phẩm du lịch, đặc biệt là các sản phẩm du lịch gắn với 

VHAT. Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng các 

dịch vụ du lịch; tăng cường phối hợp, liên kết giữa các địa phương, các ngành, các doanh 

nghiệp và cộng đồng có hiệu quả; tích cực xây dựng, triển khai các gói sản phẩm kích 

cầu du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, tập trung ưu tiên các thị trường trọng điểm 

du khách nội địa và kích cầu du lịch nội tỉnh. 

5.2. Đối với các doanh nghiệp và người dân 

Các doanh nghiệp và người dân cần nâng cao kiến thức, hiểu hiết, thay đổi nhận 

thức để nhanh chóng đón đầu xu thế phát triển của DLAT; tích cực và chủ động tham 

gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm ẩm thực phục vụ du lịch và XĐGN, đồng thời không 

ngừng học hỏi kinh nghiệm của các địa phương bạn, tỉnh bạn để áp dụng cho doanh 

nghiệp của mình. Trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm ẩm thực, 

các doanh nghiệp và người dân cần tuân thủ các quy định của pháp luật, để đảm bảo các 

sản phẩm được cung cấp đạt tiêu chuẩn VSATTP. Du khách hài lòng khi sử dụng các 

sản phẩm ẩm thực cũng chính là thành công của doanh nghiệp và người dân trong việc 

quảng bá DLAT tỉnh nhà. 
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KẾT LUẬN 

Văn hóa ẩm thực các dân tộc ở Điện Biên là nét văn hóa đặc trưng được hình thành 

trong đời sống, qua quá trình tương tác lâu dài giữa cộng đồng với môi trường sinh thái 

bao quanh. Do đó, không ngạc nhiên khi các nhà dân tộc học, văn hóa học, sinh thái 

nhân văn coi VHAT là một thành tố cấu thành nên đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc 

gắn với môi trường sống của họ. Trong đó, giá trị VHAT mỗi dân tộc thể hiện rõ nhất 

qua kỹ thuật chế biến, qua lửa hay không qua lửa, hay phối hợp giữa hai cách, sự kết 

hợp giữa nguyên liệu và gia vị sử dụng, việc làm chín hoặc không làm chín nguyên liệu 

để tạo nên món ăn hoàn chỉnh, cách sử dụng các món ăn trong các không gian văn hóa 

khác nhau, các kiêng kỵ, các ứng xử trong ăn uống, trong chế biến món ăn, v.v. Qua 

nghiên cứu, sưu tầm VHAT các dân tộc tỉnh Điện Biên có thể khẳng định rằng VHAT 

ở đây hết sức phong phú, đa dạng về số lượng món ăn, nguồn nguyên liệu sử dụng, sự 

tinh tế và khéo léo trong cách chế biến, trình bày món ăn và đi kèm với mỗi món ăn là 

những quan niệm, ứng xử, chuẩn mực, phản ánh văn hóa của các dân tộc, trong đó tương 

ứng với mỗi không gian văn hóa khác nhau thì ẩm thực cũng khác nhau. 

Các DTTS ở Điện Biên trước đây có cuộc sống gắn với núi rừng, trừ một vài dân 

tộc cư trú ven sông suối, canh tác ruộng nước, còn lại chủ yếu sống ở vùng cao, canh 

tác trên nương. Sống trong hệ sinh thái như vậy, các DTTS chủ yếu sinh sống bằng hái 

lượm, săn bắt trên rừng và sông suối. Ẩm thực của họ vì thế gắn với các sản phẩm rừng, 

sông suối, ruộng, nương. Nguồn lương thực chủ yếu của các DTTS ở vùng thấp là gạo 

nếp, về sau này là gạo tẻ; ở các dân tộc vùng cao là ngô, cao lương, lúa mạch. Nguồn 

thực phẩm chủ yếu là rau rừng, măng, nấm, củ, quả, v.v.; thịt động vật rừng như các loài 

thú (nai, gấu, lợn rừng, sóc, dúi, chồn, cầy, chuột, v.v.), chim chóc, các loài thuỷ sản 

như cá, tôm, v.v.  

Dân tộc Thái trước đây có dân số lớn nhất ở Điện Biên, họ đã sinh sống lâu đời 

trên địa bàn tỉnh, phân bố trên khắp các xã, phường trong tỉnh, nhất là ở khu vực lòng 

chảo Mường Thanh. Nền văn hoá của dân tộc Thái đã ảnh hưởng tới hầu hết các dân tộc 

ở tỉnh Điện Biên, bao gồm cả VHAT. Hiện nay, các giá trị VHAT của dân tộc Thái 

phong phú, đa dạng nhất trong các DTTS ở Điện Biên, cả về số lượng và cách chế biến 

các món ăn, đồ uống cũng như văn hoá ứng xử, giao tiếp trong ăn uống. Trên địa bàn 

toàn tỉnh, các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, bản VHDT, homestay, nhất là ở TP. Điện 

Biên Phủ, huyện Điện Biên đều cung cấp các món ăn truyền thống dân tộc Thái với đa 

dạng cách chế biến và kết hợp gia vị. Trong khi người Thái có rất nhiều món ăn truyền 

thống nổi tiếng, được phô diễn thường xuyên hàng ngày trong các cơ sở cung cấp dịch 

vụ ẩm thực để phục vụ du khách, thì còn có những món ăn truyền thống nổi tiếng của 

người Mông như mèn mén, thắng cố, thịt sấy gác bếp, gà xương đen, bánh dày, rượu 

Mông pê, chè shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa, v.v. Tuy hiện nay các món ăn, đồ uống đặc 

trưng của người Mông còn ít phổ biến trên bàn ăn của các cơ sở cung cấp dịch vụ nhưng 

VHAT người Mông cũng có những nét đặc sắc, cần bảo tồn, phát huy, quảng bá, đưa 

vào phục vụ cho phát triển du lịch. Các DTTS khác cũng chủ yếu sinh sống tại vùng 
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cao, ở các mức độ khác nhau họ đều còn duy trì các tri thức VHAT dân tộc, nhất là trong 

các nghi lễ. Tuy nhiên, nền VHAT của họ ít nhiều chịu ảnh hưởng của sự giao thoa, tiếp 

biến văn hoá với các dân tộc khác trong vùng như dân tộc Thái, dân tộc Mông, dân tộc 

Hà Nhì, v.v. Dân tộc Kinh chủ yếu tới Điện Biên mới gần 70 năm nay từ các tỉnh đồng 

bằng Bắc Bộ và Thanh – Nghệ - Tĩnh. Tuy có dân số ít, sau người Thái, người Mông 

nhưng họ sinh sống chủ yếu ở đô thị, hoạt động kinh tế chính là làm cán bộ, công chức, 

viên chức Nhà nước và kinh doanh, buôn bán. Chính người Kinh đã mang theo nền 

VHAT của các vùng, miền phía Bắc nước ta tới Điện Biên, làm phong phú hơn rất nhiều 

cho các sản phẩm ẩm thực của tỉnh Điện Biên. Cùng với VHAT của mình, người Kinh 

là thành phần chủ yếu đã mang tới Điện Biên các sản phẩm du nhập trong nước và quốc 

tế, làm biến đổi rất rõ nét nền VHAT của các DTTS ở tỉnh Điện Biên. Ngày nay, số 

lượng các món ăn, đồ uống ở khắp các dân tộc, xã, phường, thị trấn và trong mỗi gia 

đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên đều gia tăng, người dân hầu như không phải chế biến 

các món ăn dự trữ như trước; cách chế biến, sử dụng gia vị trong các món ăn, đồ uống 

tuy vẫn kế thừa truyền thống nhưng rất đa dạng với những công cụ tiện lợi, năng suất, 

nhanh chóng, đảm bảo VSATTP hơn, trang trí đẹp mắt hơn, các món ăn, đồ uống ngon 

hơn, hợp khẩu vị hơn, v.v.; việc tổ chức ăn uống, ứng xử ăn uống trong các không gian 

văn hoá về cơ bản vẫn còn giữ nếp xưa, song cũng có nhiều biến đổi theo hướng loại bỏ 

những tục lệ không còn phù hợp, lỗi thời. 

Thông qua việc sưu tầm, nghiên cứu các giá trị VHAT tỉnh Điện Biên cho thấy từ 

xa xưa, các dân tộc đã có vốn tri thức phong phú về ẩm thực. Từ bối cảnh cuộc sống, hệ 

sinh thái của mình, các dân tộc đã lựa chọn được các chế độ ăn đảm bảo đủ chất dinh 

dưỡng và hài hoà giữa các loại chất để sinh tồn và có sức khoẻ phục vụ sản xuất; trong 

mỗi bữa ăn, nhất là bữa chính phải có đủ thành phần: Chất bột, chất đạm, chất béo, chất 

xơ, chất khoáng, được lấy từ các lương thực, thực phẩm do người dân sản xuất, hái 

lượm, săn bắt được. Trong chế biến các món ăn, các dân tộc có nhiều phương pháp như 

chế biến qua lửa, chế biến không qua lửa, phối trộn giữa qua lửa và không qua lửa, với 

hàng chục cách chế biến chi tiết. Không chỉ có vậy, việc chế biến mỗi món ăn, hoặc sắp 

xếp các món ăn trong một mâm cơm còn được tính toán để đảm bảo cân bằng âm – 

dương, hàn - nhiệt, nhằm làm cho việc ăn uống ngon miệng, dễ tiêu hoá, phòng chống 

bệnh tật. Các món ăn, gia vị còn được sử dụng theo mùa để giúp cho con người chống 

lại sự nóng bức hoặc giá lạnh của thiên nhiên hoặc cơ thể. Các loại lương thực, thực 

phẩm được lựa chọn cung cấp cho nhu cầu ăn uống của con người, bản thân nó đã chứa 

nhiều loại chất dinh dưỡng giúp cho con người sinh trưởng và phát triển, đồng thời nó 

cũng chính là nguồn dược liệu tự nhiên để con người chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh 

và điều trị bệnh tật. Đi sâu tìm hiểu về các món ăn, đồ uống của các dân tộc thấy rất rõ 

vai trò của mỗi món ăn, mỗi loại nguyên liệu từ thịt, cá, tới rau củ quả, gia vị, v.v. đối 

với sức khoẻ các nhóm người khác nhau, hoặc các kiêng kỵ trong ăn uống đối với người 

bệnh để không làm ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc. Các sản phẩm nông nghiệp, hái 

lượm, săn bắt do chính đồng bào DTTS có được cùng với các món ăn, đồ uống chế biến 

từ đó không chỉ dùng để nuôi sống con người, mà còn dùng làm đồ dâng cúng lên tổ 
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tiên, thần linh và các loại ma trong các nghi lễ để cảm tạ sự phù hộ của các thế lực siêu 

nhiên đối với cuộc sống con người cũng như với chăn nuôi, trồng trọt, v.v. Từ xưa tới 

nay, ẩm thực có giá trị kinh tế to lớn, ngay cả khi nó chưa trở thành hàng hoá thì các 

DTTS đã có hình thức trao đổi vật lấy vật. Ngày nay, các sản vật nông lâm nghiệp của 

đồng bào DTTS được chế biến thành các món ăn, đồ uống ngon, hấp dẫn đã đi lên bàn 

ăn của các nhà hàng, khách sạn, v.v. trở thành hàng hoá, phục vụ khách du lịch và nhu 

cầu ăn uống của chính người dân. Một khi tham gia vào chuỗi giá trị DLAT, lúc đó các 

sản phẩm ẩm thực hoặc quà lưu niệm được gia tăng giá trị kinh tế gấp nhiều lần. Người 

nông dân DTTS sẽ có thêm nhiều việc làm, gia tăng thu nhập, nâng cao đời sống, XĐGN. 

Đồng thời, người nông dân cũng được thúc đẩy để nâng cao năng lực sản xuất, hiểu biết 

kỹ thuật tiên tiến để sản xuất, chế biến sản phẩm ẩm thực; sản xuất nông nghiệp cũng 

phải thay đổi theo hướng trồng trọt, chăn nuôi sạch, theo các tiêu chuẩn đáp ứng 

VSATTP. Ẩm thực không chỉ có giá trị trong quan hệ của người sống với thế giới siêu 

nhiên, mà còn có giá trị cầu nối trong quan hệ giao tiếp, cộng cảm giữa người sống với 

người sống. Hầu hết các DTTS ở Điện Biên đều có sự cố kết cộng đồng rất cao, đặc biệt 

là những người sống trong cùng bản, cùng dòng họ, việc vui, việc buồn, trong các nghi 

lễ cúng, ngày tết, ngày lễ hội, v.v. đều có nhau, mời nhau ăn cơm, uống rượu, chia sẻ 

niềm vui, nỗi buồn.  

Theo kết quả khảo sát, đa số du khách trong nước tới Điện Biên năm 2021 đã tỏ 

ra hài lòng hơn khi lưu trú tại các khách sạn lớn, bản VHDL và homestay. Họ hài lòng 

với ẩm thực tại các bản VHDL và homestay, đồng thời đánh giá cao về phong cách phục 

vụ của các khách sạn lớn. Khi thưởng thức ẩm thực Điện Biên, họ thích các món ăn dân 

tộc như: Cá nướng gập, thịt trâu sấy khô, gà xương đen, nộm hoa ban, rêu nướng, vịt 

om hoa chuối, xôi nếp nương, chè shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa, cà phê Mường Ảng, rượu 

Mông pê, v.v., nhưng họ cảm thấy khó ăn món nậm pịa, gỏi cá. Khi về, họ thích mua 

thịt trâu sấy khô, gạo nếp nương và gạo tám Điện Biên, mật ong rừng, rượu sâu chít, 

dược liệu như táo mèo khô, nấm ngọc cẩu khô, ba kích rừng, chuối hột khô, v.v. về làm 

quà cho người thân, bạn bè. Tuy nhiên, du khách cũng cho rằng khi tới Điện Biên nếu 

hàng ngày chỉ ăn toàn món ăn dân tộc thì cũng chóng “ngán”, cho nên họ vẫn ăn xen kẽ 

các món ăn du nhập nổi tiếng của các vùng miền, hoặc nước ngoài. 

Người dân các DTTS trong tỉnh được khảo sát đều cho rằng ngày nay ẩm thực dân 

tộc mình có sự biến đổi mạnh, có những món ăn bị mai một, trong khi có nhiều món ăn, 

đồ uống mới xuất hiện, cách chế biến món ăn, dụng cụ chế biến và các đồ đựng cũng 

thay đổi nhiều. Họ cũng biểu lộ sự đồng tình rằng VHAT dân tộc có thể tham gia vào 

hoạt động du lịch như một thành tố quan trọng, có thể làm cho khách hài lòng về chuyến 

đi của mình. Đa số người dân mong muốn được tham gia vào chuỗi cung ứng nguyên 

liệu cho sản phẩm ẩm thực, tuy nhiên họ lo lắng vì thiếu kiến thức, kỹ thuật để đáp ứng 

nền sản xuất nông nghiệp sạch, lo lắng về việc không có vốn đầu tư; cuối cùng là họ cần 

có một doanh nghiệp, HTX đứng ra tổ chức các hoạt động này để được tham gia.  
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Trong những năm gần đây, tỉnh Điện Biên đã quan tâm tới việc bảo tồn, phát huy 

bản sắc văn hoá dân tộc gắn với phát triển KT-XH, ngành VHTTDL đã có nhiều hoạt 

động trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc và đã có những thành 

quả bước đầu trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, hoạt động bảo tồn, phát huy về 

VHAT các dân tộc còn ít được quan tâm đầu tư, hỗ trợ. Kinh doanh dịch vụ ẩm thực tại 

Điện Biên hiện nay vẫn hoạt động theo cách mạnh ai nấy làm, chưa được tổ chức thành 

hệ thống và rất hiếm cơ sở kinh doanh ăn uống theo hướng khai thác giá trị VHAT các 

DTTS. Du lịch Điện Biên chưa khai thác được tiềm năng giá trị VHAT vào du lịch là 

bởi thiếu quyết tâm và chưa có được sự quan tâm đúng mức của nhiều ngành liên quan. 

Hiện nay, chưa xây dựng được tour DLAT theo chuyên đề để khai thác ẩm thực các 

DTTS khác, trừ dân tộc Thái. Các cơ sở cung cấp dịch vụ ẩm thực hiện nay chủ yếu tập 

trung tại TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, với các nhà hàng, khách sạn là chính; 

số lượng các bản VHDL và các homestay còn rất ít và cũng đều của dân tộc Thái; các 

món ăn, đồ uống cung cấp cho du khách chủ yếu là của dân tộc Thái. Điều này thể hiện 

tiềm năng, thế mạnh của VHAT dân tộc Thái, nhưng cũng cho thấy sự đơn điệu về ẩm 

thực trong một tỉnh có 19 thành phần tộc người. 

Qua nghiên cứu về các giá trị ẩm thực các dân tộc ở Điện Biên, có thể thấy tỉnh 

Điện Biên không chỉ giàu tiềm năng du lịch tự nhiên, mà còn giàu tiềm năng du lịch văn 

hoá, trong đó có VHAT của 19 thành phần tộc người trong đại gia đình các dân tộc ở 

Điện Biên. Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND trong nhiều năm nay đã ban hành các Nghị quyết, 

Đề án, Quyết định, Kế hoạch nhằm phát triển du lịch; các ngành liên quan, nhất là ngành 

VHTTDL đã có rất nhiều hoạt động bảo tồn, quảng bá văn hoá dân tộc và phát triển du 

lịch thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Nhận thức, quan điểm của lãnh đạo 

tỉnh và ngành chức năng về VHAT phục vụ phát triển du lịch và XĐGN đã thể hiện rõ 

trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo không chỉ qua văn bản mà còn bằng hành động cụ 

thể. VHAT các tộc người, nhất là người Thái, Mông và Kinh, cùng với ẩm thực du nhập 

đang hàng ngày hiện diện trên bàn ăn của các cơ sở cung cấp dịch ẩm thực trong tỉnh, 

thường xuyên được giới thiệu trong các sự kiện ẩm thực của vùng, miền, trong nước và 

quốc tế, thực sự mang lại hiệu quả trong công tác du lịch. Cùng với sự phát triển của 

loại hình DLCĐ, loại hình DLAT thực sự có tiềm năng phát triển lớn và đã bước đầu 

tham gia vào chuỗi giá trị du lịch trong tỉnh. Để mong muốn này trở thành hiện thực, 

Điện Biên đang thực sự cần một người “nhạc trưởng” tài năng để đưa VHAT các dân 

tộc tham gia vào bản hoà tấu chung của ngành du lịch tỉnh nhà. 
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KIẾN NGHỊ 

 

Sau gần 3 năm nghiên cứu và khảo sát thực tế về VHAT tại một số dân tộc trong 

tỉnh Điện Biên, chúng tôi có một số kiến nghị để thúc đẩy bảo tồn, phát huy, quảng bá 

VHAT các dân tộc nhằm phục vụ phát triển du lịch và XĐGN ở Điện Biên như sau:  

1. Cần tiếp tục khảo sát, cập nhật thực tế và thường xuyên để nắm chắc tài 

nguyên ẩm thực, làm cơ sở cho việc hoạch định những hoạt động du lịch cụ thể ở 

Điện Biên cho sát với tình hình thực tế 

Kết quả của đề tài đã khảo sát, thu thập được các tư liệu về giá trị VHAT của một 

số dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đó là những tư liệu cơ bản có thể giúp ích cho 

công tác quản lí và thúc đẩy hoạt động DLAT. Những tư liệu này không ngừng biến đổi 

theo không gian và thời gian, theo các nhóm dân tộc và vùng văn hóa nên cần thường 

xuyên có những điều tra bổ sung để nắm thật rõ, thật chắc những thực tế về VHAT của 

tất cả các tộc người, mới xây dựng được những kịch bản du lịch cho phong phú và phù 

hợp với thực tế. Những tư liệu đã được thu thập trong báo cáo khoa học này tuy đã 

phong phú, tỷ mỉ nhưng cũng mới là cái gốc ban đầu, cần luôn được bổ sung tư liệu mới 

bao gồm những kiến thức ẩm thực bản địa độc đáo và lâu đời nay phát hiện đưa thêm 

vào danh mục. Những sáng tạo mới cần sàng lọc để làm phong phú thêm các kịch bản 

du lịch của Điện Biên. Tóm lại, tư liệu gốc về VHAT Điện Biên không phải là cuốn 

“Bách khoa toàn thư” về ẩm thực của Điện Biên “khô cứng” mà nó cần được thường 

xuyên bổ sung cho hoàn thiện, đưa vào những chất liệu và hoạt động ẩm thực sống động, 

hấp dẫn, mới lạ. Khám phá, gìn giữ và phát triển là việc cần phải quan tâm thường xuyên 

để làm cơ sở phát triển cho sáng tạo DLAT. Do đó, Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND tỉnh cần 

chỉ đạo các ngành chức năng, nhất là Sở VHTTDL thường xuyên tổ chức thu thập, cập 

nhật thông tin về VHAT các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

2. Tăng cường trải nghiệm trong hoạt động du lịch, đăc biệt là du lịch trải 

nghiệm VHAT, kết hợp du lịch với trải nghiệm khám phá tài nguyên ẩm thực xưa 

Trước đây trong hoạt động du lịch chúng ta mới chú trọng đến chặng đường mà 

du khách đến được điểm cần đến và kết thúc từng điểm theo lịch trình của người hướng 

dẫn. Nội dung của nó nghèo nàn, không phong phú, khách chỉ đến xem, rồi lại đến xem 

ở các điểm tiếp theo, nghĩa là chỉ “DU” (đi) là chính, còn phần “LỊCH” (nhận biết, lịch 

lãm, từng trải) thường bị xem nhẹ. Nay trong hoạt động du lịch toàn cầu, người ta vô 

cùng quan tâm đến nhu cầu hiểu biết của từng chuyến đi. Cảm nhận về các món ăn uống 

và cách thức nấu nướng, chế biến, nghi lễ ăn uống, cách làm ra các sản vật như chăn 

nuôi, trồng trọt, săn bắt, hái lượm và đánh cá, v.v. đều là những hoạt động thú vị và dem 

lại nhiều hiệu quả, góp phần khoe cho thế giới biết cái hay, cái đẹp, cái ngon lành trong 

ẩm thực Điện Biên về mọi mặt. Vì vậy, việc tổ chức những trải nghiệm như cùng tham 

gia trồng rau, canh tác, đi thu hái rau rừng, cây thuốc, đánh lưới, câu cá, nấu nướng các 

món ăn từ nguyên liệu có trong vườn nhà, v.v. là những trải nghiệm vô cùng đa dạng và 
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đòi hỏi phải có những kịch bản hết sức sinh động và sáng tạo. Do đó, ngành VHTTDL 

cần không ngừng sáng tạo để tạo ra những chuỗi hoạt động trải nghiệm cho thật hấp 

dẫn. Hoạt động du lịch trải nghiệm đa dạng và phong phú cũng là cơ hội vàng để đem 

lại thu nhập trực tiếp cho đồng bào DTTS và cho ngành du lịch Điện Biên. 

Giới thiệu các sản vật và các món ăn cho du khách là vấn đề cần làm thường 

xuyên, liên tục. Khách trong và ngoài nước khi du lịch Điện Biên cần dược giới thiệu 

các sản vật, giới thiệu các món ăn, ý nghĩa, lịch sử của từng món ăn và có thể cả nguồn 

gốc của nó. Có như vậy khách mới có hiểu biết và hứng thú thưởng thức. Khách sẽ biết 

cách ăn sao cho phù hợp và tốt nhất, tránh rủi ro cho khách như dị ứng, đau bụng do 

không hợp, v.v. Cần giải thích kỹ cho khách hiểu về các nguyên liệu trong một số món 

ẩm thực “khó ăn” như món pịa trâu, món gỏi cá suối, món côn trùng, v.v. để khách 

không còn sợ, lo ngại khi ăn các món này. Sở VHTTDL cần chỉ đạo các cơ quan của Sở 

thiết kế, phát hành các tài liệu giới thiệu toàn diện về các món ăn đặc trưng của các dân 

tộc trong tỉnh, nhất là các món ăn đang phổ biến hiện nay, trước tiên là trên địa bàn 

thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và thị trấn các huyện. Chú ý thiết kế sách 

nhỏ, gọn, cách viết đơn giản, dễ hiểu kèm theo hình ảnh hoặc mô hình, v.v. 

3. Cần bảo vệ và phát triển các nguồn nguyên liệu cho ẩm thực Điện Biên 

Các nguyên liệu tự nhiên đặc thù của Điện Biên dùng để chế tác các món ăn mang 

sắc thái Điện Biên chính là các sản phẩm của lòng chảo Điện Biên, chúng tồn tại trong 

hệ sinh thái rừng núi, sông suối rất đặc trưng của Điện Biên. Những sản vật du nhập từ 

các nơi khác đến nhưng qua quá trinh chọn lọc, chăm sóc nó đã cho ra những sản vật có 

phẩm chất đặc biệt khác với các vùng địa lí khác. Cây lúa và hệ thống các loại giống 

ngũ cốc như giống lúa, ngô ở Điện Biên đã nổi tiếng trong cả nước; giống lúa hoang dã 

ở Điện Biên là nguồn gen quý để lai tạo ra những dòng lúa có giá trị; cây chè shan tuyết 

cổ thụ cũng là chè hoang dã; các loại cây gia vị thu hái từ tự nhiên hoặc gieo trồng trong 

vườn nhà mang tính bản địa sâu sắc. Dê núi và trâu, bò ở Điện Biên có chất lượng cao 

vì được chăn thả trong một hệ sinh thái đặc thù của Điện Biên; thịt trâu nuôi trong vùng 

lòng chảo Điện Biên cho loại thịt ngon đặc biệt, món da trâu chế biến cho hương vị độc 

đáo. Nhiều du khách cho rằng đi du lịch vùng núi rừng thì ẩm thực phải có các đặc sản 

núi rừng. Tuy nhiên, ngày nay động vật hoang dã bị cấm săn bắt, nên có thể chăn nuôi 

chúng theo lối bán hoang dã đúng quy định pháp luật để tạo nguồn thức ăn “Của rừng, 

món đồng rừng” như lợn rừng chăn thả theo lối nguyên thủy, các giống gà đặc sản, gà 

xương đen, nhím, cầy, hươu, nai, v.v. nuôi nhốt trong không gian rừng để làm phong 

phú thêm danh mục ẩm thực có tính chất núi rừng. Vì vậy, Sở NNPTNT cần phối hợp 

với Sở VHTTDL và chính quyền địa phương nỗ lực bảo tồn, phục tráng các giống cây, 

con bản địa có giá trị kinh tế cao góp phần lưu giữ nguồn gen quý và mở ra hướng đi 

mới trong sản xuất các sản phẩm cây bản địa có giá trị kinh tế cao, làm nguồn nguyên 

liệu cho ẩm thực dân tộc. Việc nghiên cứu phục tráng, bảo tồn nguồn gen cây, con bản 

địa có giá trị cao không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của tỉnh mà 

còn mang giá trị văn hóa, bảo tồn những sản vật quê hương. Thực hiện hỗ trợ phát triển 
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các nguồn gen quý của địa phương để phát triển hàng hóa, xây dựng nhãn hiệu, phát 

triển thương hiệu các sản phẩm có nguồn gốc đặc thù địa phương sẽ gia tăng được giá 

trị kinh tế của hàng hoá, giúp người dân XĐGN. Chính quyền các địa phương cần nghiên 

cứu, xem xét xây dựng các khu chuyên canh chăn nuôi, trồng trọt các cây, con giống 

bản địa để phục vụ du khách, xã nào có quỹ đất rừng rộng thì khoanh vùng nuôi gia súc, 

kết hợp với bảo vệ rừng; trồng các loại măng, rau rừng đặc trưng, ngon miệng nhưng đã 

khan hiếm trong tự nhiên. 

4. Tăng cường hoạt động liên kết, liên ngành với du lịch ẩm thực ở Điện Biên 

Ngày nay, trong mọi hoạt động kinh tế, muốn có hiệu quả đều phải liên kết, liên 

ngành. Trong DLAT chúng ta cũng cần có những sáng tạo liên ngành. Những hoạt động 

văn nghệ trong sinh hoạt ẩm thực đã được chú trọng nhưng chưa xây dựng được các nội 

dung kịch bản cho thật phong phú. Ở Điện Biện mới chỉ có một số điểm tổ chức uống 

rượu cần, múa sạp, múa xoè, mời rượu trong không gian nhà sàn đôi khi còn rất giản 

đơn, làm cho có, chứ không chú trọng đến chất lượng của các hoạt động ca múa nhạc, 

tiệc tùng. DLAT cần kết hợp với ngành Bảo tàng, ngành Dân tộc học, Khảo cổ học để 

tổ chức các hoạt động ẩm thực theo mô hình cung đình, mô hình đám cưới, đám hỏi, ăn 

tết dân tộc. Dựa theo các sự kiện lịch sử đã có, ví dụ dẫn khách thăm Mường Phăng có 

thể tổ chức tái hiện “Tiệc mừng chiến thắng Điện Biên” theo thực đơn bữa tiệc khao 

quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đến Mường Pồn nơi Bế Văn Đàn hy sinh đã ghi 

vào sử sách, du khách được chụp ảnh trong vườn cam chín đỏ, thưởng thức hoa quả của 

địa danh Him Lam, Hồng Cúm, Mường Pồn, v.v. Bố trí cho khách có điều kiện mua các 

sản phẩm du lịch làm quà trong các bản có di tích lịch sử, di tích cách mạng, v.v. Phục 

dựng lại những bữa tiệc cung đình của Đèo Văn Long (1887-1975; một thủ lĩnh người 

Thái và là lãnh chúa của Khu tự trị Thái ở Đông Dương) với các món ăn cầu kì, bát đĩa 

sang trọng, xa hoa, nội thất theo mẫu xưa mà bảo tàng có đủ tư liệu để phục dựng. Từ 

những món ăn đã biết, phải kịch bản hóa và lồng ghép thành các nội dung du lịch cho 

nhẹ nhàng lí thú, có ý nghĩa sâu sắc. Những liên kết giữa hoạt động ẩm thực với ngành 

sản xuất chế biến hoa quả đặc sản, các hoa quả sấy khô, hương liệu, dược liệu, hoa quả 

đặc sản là một trong những đầu ra vô cùng quan trọng, là đầu ra ngay tại chỗ, giúp cho 

các HTX nông nghiệp kiểu mới đảm bảo đầu ra cho nông nghiệp theo đường du lịch. 

Tóm lại, muốn phát triển du lịch trở thành một ngành có sức mạnh đem lại lợi ích cho 

kinh tế du lịch thì cần mở rộng liên kết, liên ngành và đa ngành một cách chủ động, năng 

động và sáng tạo, đặc biệt là các ngành VHTTDL, NNPTNT, Công Thương, v.v. nếu 

chỉ bó lại theo lối cũ thì không thể phát triển được. 

5. Mở rộng giao lưu du lịch ẩm thực giữa các khu vực, vùng miền và quốc tế  

Hoạt động du lịch mỗi vùng miền, khu vực trong nước và quốc tế có những đặc 

thù khác nhau. Việc mở rộng giao lưu DLAT sẽ đem lại sự phong phú cho mọi hoạt 

động của mỗi địa phương. Tại Điện Biên, các cấp chính quyền có thể khuyến khích tổ 

chức nhiều nhà hàng, quán ăn đặc sản không chỉ của các dân tộc ở Điện Biên mà còn 

đem các sản phẩm từ nơi khác về để bà con cả nước, khách nước ngoài đến Điện Biên 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_t%E1%BB%B1_tr%E1%BB%8B_Th%C3%A1i
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không chỉ biết các thực đơn của Điện Biên mà còn có cơ hội thưởng thức rất nhiều món 

ăn, đồ uống của các vùng miền khác trên đất nước Việt Nam và cả sản vật các nước 

khác. Điên Biên là tỉnh có biên giới với Lào và Trung Quốc, cũng cần đẩy mạnh những 

hoạt động giao lưu ẩm thực với các nước láng giềng cũng như các nước khác để tăng 

cường hiểu biết lẫn nhau và phát triển kinh tế mạnh mẽ. 

Trong tương lai phát triển, có nhiều du khách trong và ngoài nước đến du lịch 

Điện Biên. Có những du khách khi đến Việt Nam, họ chỉ đến Điện Biên rồi đi nơi khác. 

Bởi vậy, lúc này Điện Biên sẽ có thêm một hoạt động khác nữa đó là giới thiệu cho 

khách về “Ẩm thực Việt Nam thu nhỏ” tại Điện Biên, trong đó các món ăn vùng miền, 

các đặc sản khác nhau trong cả nước được chế biến và giới thiệu tại Điện Biên. Nếu 

Điện Biên làm dược điều này thì sẽ có cơ hội không chỉ cho khách trong nước, ngoài 

nước mà ngay cả người dân trên địa bàn tỉnh cũng có cơ hội để giao lưu, trao đổi và 

thưởng thức các giá trị ẩm thực ở các nơi khác. Hiện nay, do nhu cầu tự nhiên mà tại 

Điện Biên đã có nhưng nhà hàng đặc sản du nhập và khai thác các món ăn từ các nơi 

khác như: Bún bò Huế, bún cá Hải Phòng, miến lươn xứ Nghệ, phở bò Nam Định, phở 

Lý Quốc Sư, cá Hồi Sa Pa, v.v. Việc giao lưu và trình diễn các loại hình ẩm thực vùng 

miền sẽ làm gia tăng giá trị kinh tế và văn hóa trong DLAT Điện Biên. Do đó, ngành 

VHTTDL cần chú ý để khuyến khích phát triển các sản phẩm ẩm thực vùng miền. 

6. Xây dựng các bản VHDL, các homestay, resort với các phong cách độc đáo 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có rất ít homestay, một số gia đình tổ chức homestay 

nhưng mang tính tự phát, thiếu kiến thức về cảnh quan, về ẩm thực, VSATTP nên chất 

lượng dịch vụ du lịch chưa cao và nếu không tổ chức và kiểm soát tốt có thể mang đến 

rủi ro. Vì vậy, Sở VHTTDL cần một mặt phát triển thêm nhiều homestay ở các dân tộc, 

đồng thời tham vấn các chuyên gia trong đó có chuyên gia ẩm thực và tìm ra những thiết 

kế độc đáo có giá trị cao cho homestay. Các hoạt động trải nghiệm trong homestay cần 

phong phú hơn. Có thể tổ chức nấu nướng trong vườn nhà kết hợp với tham gia hoạt 

động canh tác trong vườn nhà. Qua đó, du khách có thể hiểu biết sâu sắc hơn về hệ cây 

nhà lá vườn, tự tay nhổ sắn, hái đu đủ, bắt cá, v.v. chế biến bằng cách nướng, xào, nấu, 

v.v. ngay tại nhà với gia đình đón khách, v.v. Có thể tổ chức du lịch vào rừng thu hoạch 

rau rừng, nấm, các loại củ, v.v. Tạo một chuyến đi rừng, thu hái sản vật ẩm thực từ rừng 

và học hỏi về các cỏ cây hoa lá ăn được đem về nhà chế biến. Có thể đưa khách đến 

thăm những cơ sở sản xuất quà bánh, chẳm chéo hay xem gói bánh, giã giò, giã bánh 

dầy, làm bánh đa, v.v. 

Các hoạt động lễ hội ở Điện Biên rất phong phú, ngành VHTTDL cần nghiên cứu 

kỹ, tiến hành phục dựng, quy chuẩn hóa để có thể tổ chức trình diễn các hoạt động lễ 

hội có liên quan đến ẩm thực tùy theo quy mô du lịch và thời điểm có lễ hội tại các bản 

VHDL, các homestay. Những hoạt động này ngoài ăn uống còn có phần nghi lễ, nghi 

thức nên cần có những kịch bản chi tiết để áp dụng vào hoạt dộng du lịch. Khách có thể 

tham gia và đóng những vai khác nhau trong nghệ thuật trình diễn, ví dụ vai của già 

làng, thầy cúng trong nghi lễ, v.v. Tương tự, có thể tái hiện các đám hỏi, đám cưới của 



406 

 

các dân tộc, hoặc các nghi lễ trong lễ mừng cơm mới, tết té nước, tết dân tộc, v.v. để du 

khách trải nghiệm, đóng vai, v.v. 

7. Tổ chức nghiên cứu tạo ra các quà tặng ẩm thực đa dạng 

Quà tặng ăn được, uống được luôn là nhu cầu của du khách nhưng chưa thật sự 

được chú ý. Gần đây, trong các siêu thị ở Điện Biên, HTX quà Điện Biên và nhiều cơ 

sở chế biến ẩm thực đã xuất hiện một số loại hình quà tặng khá phong phú như: Thịt 

trâu sấy, lạp xường, chẳm chéo khô; các loại mứt dứa, mận, xoài; các loại hoa quả sấy 

khô, sấy dẻo làm từ nguyên liệu địa phương; măng khô, miến dong, nấm hương, mộc 

nhĩ rừng, đông trùng hạ thảo; một số loại rượu bổ, rượu thuốc và rượu các loại; các loại 

cà phê, trà, mắc ca, v.v. Quà tặng ẩm thực và các sản phẩm chế biến từ các nguyên liệu 

địa phương được sấy khô, đóng lọ kín, đóng túi hút chân không, có nhãn mác đầy đủ 

các thông tin từ xuất xứ tới hạn dùng, v.v. bảo quản rất tiện lợi, đảm bảo VSATTP, là 

nguồn lợi kinh tế du lịch, kinh tế nông nghiệp có thể đem lại lợi ích tại chỗ rất lớn. Các 

ngành VHTTDL, ngành NNPTNT, ngành Công Thương, ngành Y tế, v.v. cần nghiên 

cứu, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở tổ chức hợp lí, khoa học và chế biến được các sản 

phẩm ẩm thực có chất lượng cao. Đây chính là nơi tạo ra các giá trị gia tăng giúp đồng 

bào DTTS giảm nghèo và làm giàu từ DLAT mà lâu nay chưa được chú trọng.  

8. Phát triển các sản phẩm độc đáo, cao cấp có nguồn gốc nước ngoài nhưng 

được sản xuất và chế biến ở Điện Biên để phục vụ du khách 

Cây cà phê, cây mắc ca và nhiều sản vật khác có nguồn gốc nước ngoài nhưng khi 

gieo trồng, chăm sóc, chế biến ở Điện Biên, người dân đã tạo ra những đặc sản vô cùng 

sinh thái và có giá trị cao. Ví dụ, cà phê quốc tế Hồng Kỳ, cà phê Hà Chung hoặc một 

vài thương hiệu cà phê khác đã được Hiệp hội cà phê thế giới công nhận và có giá trị 

cao. Mắc Ca Điện Biên được đưa vào trồng thử nghiệm diện hẹp từ năm 2002, rất thích 

hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở Tây Bắc và đem lại giá trị kinh tế lớn, giúp nông dân 

thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Được mệnh danh là "nữ hoàng của quả khô", mắc ca là 

nhãn hiệu độc quyền của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Mắc Ca và Giống cây lâm 

nghiệp Điện Biên. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, ứng dụng công 

nghệ mới nhất, đảm bảo luôn thơm ngon, đậm đà hơn so với các sản phẩm mắc ca trên 

thị trường mà vẫn giữ nguyên được hàm lượng chất dinh dưỡng có trong hạt. Quan tâm 

sản xuất những sản phẩm cao cấp này để phục vụ du khách là cơ hội tốt cho phát triển 

DLAT của Điện Biên. Do đó, ngành VHTTDL cần phối hợp với các ngành NNPTNT, 

ngành Công Thương để hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật để các loại sản phẩm có 

nguồn gốc nước ngoài phát triển tốt trên địa bàn, phục vụ cho loại hình DLAT của tỉnh. 
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PHỤ LỤC 

Danh sách chi tiết nhà hàng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, 2020 

Stt Tên cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Các món ăn chính 

TP. Điện Biên Phủ    

P. Tân Thanh    

1.  Hải Dương 
Số 162, Tổ 

10 

3.827.480 

0915.419.587 

Món Việt (món mặn); món Việt (món chay); 

món Âu, Á; món bình dân; thức ăn nhanh; các 

thức uống trái cây 

2.  Đường Mới Số 171, Tổ 5 0983.657.676 
Các món ăn truyền thống; cơm văn phòng, 

cơm đặt, các loại lẩu 

3.  
KS Công 

Đoàn 
Số 878, Tổ 2 3.824.841 

Các món ăn đậm nét truyền thống Việt Nam, 

Âu, Á; huy chương bạc ẩm thực ngàn năm 

Thăng Long 

4.  
Vịt Vân 

Đình 
Số 375, Tổ 8 

3.829.225 

0394.910.252 
 Các món vịt nướng, vịt luộc 

P. Nam Thanh    

5.  Văn Phong 
Bản Noong 

Chứn 
0967.111.232 

Các món ăn dân tộc Thái: Pa pỉnh tộp, thịt 

băm gói lá nướng, gà nướng, xôi ngũ sắc, thịt 

trâu sấy, măng luộc, nộm hoa ban, rau rừng 

xào, chẳm chéo, nậm pịa, sâu chít, canh bon da 

trâu, mọ gà, rượu, v.v. 

6.  Nhung Cúc 
Bản Noong 

Chứn 
0349.936.999 Các món ăn dân tộc Thái 

7.  
Lẩu Then 

Quán Bản Pom Loi  
0946.070.007 

Khu sinh thái ẩm thực số 1 Điện Biên, có hơn 

80 món ăn chuẩn vị núi rừng Tây Bắc 

P. Mường Thanh    

8.  Song Hỷ Tổ 1 

6.556.699 

0963.688.389 

0967.338.555 

Các món ăn của người Thái và người Kinh: 

Các món ăn từ gà (gà nướng mák khén, gà đắp 

đất nướng, lẩu gà), hải sản, cá sông, thịt dê, 

canh bon da trâu, các món từ thịt trâu, bò (xào, 

nướng, v.v.), lẩu cá song, lẩu hải sản, thịt lợn 

bản, gà đồi, rau rừng, v.v. 

9.  
Thắng cố 

Mã Lệ 
Số 111, Tổ 5 0989.550.683 Thắng cố và các món ăn dân tộc 

10.  
Ngân 

Khanh 
Số 105, Tổ 4 

0915.690.252 

0949.858.575 
Đặc sản thắng cố ngựa 

11.  Đồng Đội Số 138, Tổ 4 
0815.912.768 

0914.996.145 

Các món ăn đặc sản vùng Tây Bắc: Cơm tám, 

xôi tím Điện Biên; thịt lợn bản nướng; cá suối 

nướng mắc khén (dân tộc Thái); gà Mông rang 

muối (gà đen Tủa Chùa); gà om rượu cái; lợn 

mán quay; cá nướng nếp nương; mẹt lợn; ngựa 

nướng Mường Xèo... và rất nhiều món ăn 

mang hương vị núi rừng Tây Bắc. 

12.  Tuti Số 177, Tổ 4 0911.566.600 

Các món Lẩu: Ếch Măng cay; lẩu Thái; lẩu hải 

sản; lẩu thập cẩm; lẩu cá (tầm, lăng, trắm giòn, 

chép giòn, cá chình); lẩu gà; các món ăn dân 

tộc Thái: xôi nếp nương, gà nướng, pá pỉnh 

tộp, thịt trâu gác bếp, v.v. 

13.  Hà Liên Số 08, Tổ 3 
0917.341.253 

0948.033.379 

Các món ăn đặc sản Tây Bắc, hải sản; nướng 

lẩu không khói Hàn quốc sốt chấm cực ngon; 

salad trứng cua đỏ, sashimi, shusi, dẻ sườn sốt 

Hàn quốc, lõi vai sốt táo, v.v. 
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14.  Ngọc Mai Số 5, Tổ 5 
3.825.932 

0919.701.960 

Các món ăn dân tộc, các món ăn hiện đại,… 

được chế biến từ các loại nguyên liệu tươi sống 

15.  
Dê Minh 

Bục 
Số 12, Tổ 6 

0912.027.082 

0947.151.119 

Các món ăn làm từ thịt dê: Dê hấp, dê xào, dê 

tái chanh, dê nướng, tiết canh dê, v.v. và một 

số món ăn đặc sản khác 

16.  
Nhà hàng 

khách sạn 

A1 

Số 3, Tổ 9, 

Hoàng Công 

Chất 

0913.253.189 Các món ăn Châu Âu nổi tiếng 

17.  
Cường 

Chỉnh 
Số 108, Tổ 9 0849.465.322 Lầu thắng cố và các món ăn đặc sản Tây Bắc 

18.  Vinh Thơm Số 158, Tổ 9 0912.798.161 

Các món ăn dân tộc truyền thống, các món ăn 

hiện đại,… được chế biến từ các loại nguyên 

liệu tươi sống theo yêu cầu của quý khách 

19.  Liên Tươi Số 64, Tổ 11 
3.824.919 

0916.555.259 

Các món: Gà đồi, lợn mán, cá hồi, cá tầm, đồ 

rừng, cá lăng sông. Các món lẩu nướng: Tôm, 

mực, ba chỉ bò, sụn heo, nầm heo, vai heo 

thường, cổ bò, ba chỉ heo, ba chỉ cuốn nấm, vai 

heo sốt BBQ, đùi gà, chân gà, cánh gà chiên, 

bạch tuộc, xúc xích; các món khai vị và ăn 

kèm: Salad rau, salad hoa quả, kim chi, sushi, 

khoai lang chiên, mỳ tôm, bánh mì, đậu phụ, 

rau, váng đậu, v.v. 

20.  
Nhà hàng 

Tiến Oanh 

Số 8, Bế Văn 

Đàn 
 

Các món nướng: Nướng hải sản, nướng thập 

cẩm, v.v.  

21.  
Phương 

Thảo 
Số 34, Tổ 15 

3.811.333 

0944.326.493 

Các món ăn phong cách Nhật; các đặc sản dân 

tộc vùng Tây Bắc; đồ rừng; ba ba; rượu chum 

hạ thổ; rau sạch, v.v. 

22.  
Thịt chó 

Nghệ An 
Số 204, Tổ 3 0376.919.745 

Đặc sản thịt chó thui rơm, lẩu chó, bánh mướt 

ăn kèm; chân chó chiên; đùi chó chiên; đùi chó 

hấp; chân hấp, v.v. 

23.  
Nhà hàng 

Tay Mương 

Đường 

Hoàng Văn 

Thái 

0215.2243888; 

0974.202.062 

Các móa ăn dân tộc Thái: Pa pỉnh tộp, cáy pỉnh 

tộp, xôi nếp nương, cáy mọ, cá suối chiên, thịt 

lợn băm nướng, lạp trâu chín, các loại rau nộm, 

v.v. 

24.  
Quán hải 

sản Phúc 

An 

Số 47  
Các món ốc, hàu nướng mỡ hành; tôm nướng 

kẹp sả, ngao xào bơ; mực xào cay đặc biệt, v.v.  

25.  
Công Hoan 

quán 

22, Hoàng 

Văn Thái 
 

Các món ăn đặc sản Tây Bắc, trong đó có món 

gà nướng, cơm lam 

26.  
Quán Tý 

Đài 
Số 417, tổ 32  

Món ăn sáng: Bún bò Huế, chả giò, chả cua, 

v.v 

27.  Lá Cọ Số 36, Tổ 3 
0846.709.988 

0915.467.040 

Món chủ đạo là lẩu: Lẩu riêu cua, bắp bò. Đồ 

đi kèm có bánh đúc, đậu rán, tráng miệng và 

đặc biệt rất nhiều rau. 

28.  
Hà Nội 

Quán 
Tổ 11 0989.272.977 

Chủ yếu các món ăn vặt. Nhiều món ăn Hàn 

quốc. 

29.  Nga Luận Số 81, Tổ 10 0913.345.046 

Các món ăn đặc sản dân tộc Thái vùng Tây 

Bắc, các món ăn từ rừng, biển: Gà nướng, cá 

nướng, thịt trâu (nướng, thịt trâu khô), xôi lá 

tím, xôi lá cẩm màu tím, gà đen, thịt trâu gác 

bếp, cá nướng dân tộc, xôi nếp nương, cơm 

gạo tám Mường Thanh, v.v.; rượu sâu chít, 

rượu sơn tra, rượu mông pê Tủa Chùa, mật ong 

rừng tây Bắc,… 

P. Thanh Trường    
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30.  
Dân Tộc 

Quán 
Tổ 5 

0912.575.405 

0912.999.986 

Các món ăn dân tộc Thái: Pa pỉnh tộp, thịt 

băm gói lá nướng, gà nướng, xôi ngũ sắc, thịt 

trâu sấy, măng luộc, nộm hoa ban, rau rừng 

xào, chẳm chéo, nậm pịa, sâu chít, canh bon da 

trâu, mọ gà, v.v. 

31.  
Hương 

Đồng Nội 
Số 68B, Tổ 6 

3.834.268 

0912.241.965 

Các món lẩu từ cá sông, suối, lẩu thịt bò, thịt 

lợn cắp nách, nộm rau má với thịt, sâu chít 

chiên, trâu gác bếp, gà đồi, cá nướng, hải sản, 

cá sông Đà, v.v. 

32.  

NH 76 – 

Tinh hoa 

ẩm thực 

Tây Bắc 

Tổ 10 0911.767.676 
Các món gà tươi Mạnh Hoạch luộc, nướng; 

các món lẩu hải sản, v.v. 

33.  
Phương 

Đông 
Tổ 10 3.827.496 Các món thịt chó 

34.  
Tây Hồ 

Điện Biên 
Số 79, Tổ 9 0917.621.010 

Các món gà, ba ba, cá, lươn, ếch, mèo,  

P. Thanh Bình    

35.  Gà Tây Bắc Số 82, Tổ 1 0986.748.000 Các món gà đồi 

36.  
Cá hồi Yên 

Sinh 
Tổ 7 

3.506.777 

0918.291.963 
Các món cá hồi: nem, lẩu, cháo 

37.  
Cá hồi Hoà 

Minh 
Số 53, Tổ 1 0869.652.525 

Chuyên cá hồi, cá tầm Sa Pa, các món ăn dân 

tộc, ăn sáng và cà phê 

38.  
Bình 

Nguyên 
Tổ 5 

0948.621.166 

0987.671.958 
Các món ăn bình dân 

39.  Dê 79 Tổ 1 0886.602.888 
Chuyên các món dê, gà, lẩu; ngon nhất là dê 

nướng tảng. 

40.  
Nhà khách 

Quân khu 2 
Tổ 1 0983.253.286 

Các món ăn được chế biến theo phong cách 

truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc 

Tây Bắc và các món ăn Âu, Á được chế biến 

bởi các đầu bếp chuyên nghiệp 

41.  
Nhà hàng 

Asean 
Tổ 16 

0215.3737 

636; 

0936521333 

Các món ăn Âu, Á 

42.  

Cà phê - 

Ẩm thực 

Mường 

Then 

Số 53, Tổ 1  

Các món gà, cá, bê: Lẩu, hấp, nướng, v.v. 

P. Him Lam    

43.  Thu Hằng Số 340, Tổ 8 0985.599.255 

Các món gà, bò (bê), dê, cá, lợn, rau: Gà hấp lá 

chanh/ vịt luộc; bò bắp xào măng trúc; bê 

chao/ trâu nướng; cá lăng nấu mùng mẻ; ba chỉ 

lợn quay; rau xào hoặc luộc/ dưa/ cà muối; lợn 

mẹt đủ món; ốc hấp gừng xả; ếch xào măng 

cay; chim xào hành răm; vịt om sấu; bắp trâu/ 

bò nộm rau muống; gà hấp nấm hương; dê 

chao Tây Bắc; lẩu ba ba rượu vang, v.v. 

44.  

Nhà hàng 

khách sạn 

Mường 

Thanh 

Số 514, 

Đường Võ 

Nguyên Giáp  

 

Vịt tiềm dừa xiêm, nem tai Mường Thanh, xôi 

nếp Điện Biên, đùi công Mường Thanh, nộm 

măng Tây Bắc, cá nướng (pa pỉnh tộp), xôi 

chim, xôi ngũ sắc, thịt trâu, gà nướng, canh rêu 

đá, cá bống vùi tro, nộm hoa ban, lợn bản 

nướng, rượu táo mèo, v.v.  
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45.  
Nhà hàng 

khách sạn 

Him Lam 

Tổ 6 
3.811.666 

0946.251.799 

Các món ăn Âu, Á và các món ăn đậm bản sắc 

dân tộc Thái: Gà nướng, thịt nướng, cá nướng, 

lẩu (thịt, cá), các mòn xào từ thịt trâu, bò, tôm 

chiên và các món ăn khác. 

46.  
Nhà hàng 

Thaisphere 
Tổ 6  

Các món Thái Lan; các món đặc sản của vùng 

Tây Bắc: Lợn rừng chiên giòn, phá lấu hay bò 

khô; món lợn cắp nách; món sâu chít. 

47.  
Cá hồi 

Tênh 

Phông  

Số 6b, Tổ 20 0972.183.024 

Chuyên cá hồi, cá tầm, cá lăng các món 

X. Mường Phăng    

48.  

Homestay 

Phương 

Đức 

Bản Che Căn 

 

Các món ăn dân tộc Thái: Pa pỉnh tộp, thịt 

băm gói lá nướng, gà nướng, xôi ngũ sắc, thịt 

trâu sấy, măng luộc, nộm hoa ban, rau rừng 

xào, chẳm chéo, nậm pịa, sâu chít, canh bon da 

trâu, mọ gà, v.v. 

49.  Tình Minh Bản Bánh 0987.953.412 
Có món lợn bản hấp dẫn, rau trồng tự nhiên, 

măng đắng, v.v. 

50.  
Xuyên 

Tuấn Bản Phăng 2 
0915.676.539 Các món cơm gạo nương, gà đồi, cá suối, v.v. 

H. Điện Biên Đông    

51.  Thanh Mai 

Tổ 5, TT. 

Điện Biên 

Đông 

3.891.785 

0918.975.042 
Quán cơm 

52.  Như Ngọc 
Tổ 5, TT 

ĐBĐ 
0338.012.999 Quán cơm 

53.  Minh Mai 
Tổ 5, TT 

ĐBĐ 
0966.044.911 Quán cơm 

H. Mường Ảng    

54.  
Chuy 

Lưỡng 

Tổ 8, TT M. 

Ẳng 
3.865.175 Các món bún, phở và đồ uống; ăn cơm trưa. 

55.  Mộc Quán 
Tổ 5, TT M. 

Ẳng 
098 964 63 57 Cà phê. Dịch vụ thực phẩm 

56.  NH 94 
Tổ 5, TT M. 

Ẳng 
0972.927.113 

Các món ăn và đồ uống dân tộc Thái; ăn cơm 

trưa 

57.  
Long 

Cường 

Tổ 3, TT M. 

Ẳng 
0912.278.466 Các món nhậu; cơm trưa 

58.  
Dân Tộc 

Quán 

Tổ 4, TT M. 

Ẳng 
0373.797.075 Các món ăn dân tộc Mường 

H. Mường Chà    

59.  
Thành 

Thủy 

Tổ 7, TT M. 

Chà 
0334.575.885 Món ăn đa dạng, gồm xôi màu, gà, dê, bò, v.v. 

60.  Tùng Tính 
Tổ 3, TT M. 

Chà 
0982.443.205 

Có hơn 50 món ăn từ các món khai vị độc đáo 

đến các món đặc sản tươi sống: Dê núi, gà 

đồi, lợn rừng – lợn cắp nách, lẩu thập cẩm; bia 

tươi Sài Gòn; phở bò và gà, cá sông, v.v. 

H. Mường Nhé    

61.  
Thánh 

Trạng 

Tổ 1, TT. M. 

Nhé 
0834.830.899 

Chuyên về các món ăn dân tộc, đặc biệt là các 

món của người Thái Tây Bắc 

62.  
Minh 

Phương 

Chợ TT – Tổ 

3, TT Mường 

Nhé 

0976.068.788 

Chuyên phục vụ các món ăn: Lơn mẹt; chó 

mẹt (đủ món); các loại lẩu 

 

63.  
Nam Hậu 

quán 

Tổ 1 – TT 

Mường Nhé 
0988.594.456 

Chuyên phục vụ các món nhậu: Trâu, bò, gà, 

v.v. Các món lẩu không khói 
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64.  
Nam Định 

quán 

Tổ 1 – TT 

Mường Nhé 
0385.528.256 

Chuyên phục vụ các món ăn đêm: 

Gà tần, cháo, bún miến ngan, trứng vịt lộn, v.v. 

65.  Việt Lộc 
Xã Chung 

Chải 
0984.339.992 Cơm, phở, bún. 

66.  
Trường 

Xuân 

Tổ 2, TT. M. 

Nhé 
0338.583.115 Quán cơm gia đình 

67.  
Nguyễn X. 

Hoài 

B. Phiêng 

Vai, X.N. Kè 
0964.083.028 Nguyễn Xuân Hoài 

68.  
Tây 

Phương 

Quán 

B. Đoàn Kết, 

X.C. Chải 
0382.187.088 

Các món ăn đồng quê: Cá suối, gà đồi, lợn 

bản, v.v. 

H. Nậm Pồ    

69.  
Luyến Hoa 

cơ sở 1 

TT H. Nậm 

Pồ 
0987.850.779 Quán ăn gia đình 

70.  
Ẩt đặc sản 

Tây Bắc  

TT H. Nậm 

Pồ 
0965.981.854 Các món đặc sản dân tộc Thái 

71.  Sáu Hoạch 

Km45, Bản 

Mạy Hốc, X. 

Phìn Hồ 

0963.880.606 Quán cơm bình dân 

72.  Mai Quất 

Km42, Bản 

Pháng Chủ, 

X. Phìn Hồ 

0944.064.019 Quán cơm bình dân 

H. Tủa Chùa    

73.  
Cường 

Tương 

Tổ Thống 

Nhất, TT. 

Tủa Chùa 

0916.838.214 

0868 057 887 

Các món lẩu thập cẩm, lẩu hải sản, thịt lợn cắp 

nách, gà xương đen, thịt dê đủ món, thắng cố 

ngựa, thắng cố trâu, cá tầm chiên xù; tôm chiên 

xù; các món ăn sáng: Bún, phở (bò, gà, lợn, 

mọc, lòng lợn…); đồ uống: Rượu Tả Chải, rượu 

Mông pê, rượu ngô, rượu gạo nếp, v.v. 

74.  Tính Lan 
Đội 4, TT 

Tủa Chùa 
0333.726.029 

Các món cơm đặt theo yêu cầu, các món ăn 

mang hương vị của vùng núi Tây Bắc, dân tộc 

Thái: Rau rừng, nộm da trâu, canh bon nấu da 

trâu, xôi nếp nương, pa pỉnh tộp, v.v.; các món 

ăn sáng: Bún, phở (bò, gà, lợn, mọc, lòng 

lợn…); đồ uống: Rượu ngô, rượu gạo nếp, v.v. 

75.  Hoan Thảo 
Đội 4, TT. 

Tủa Chùa 

0374.087.174 

0344.907.301 

Các món cơm đặt theo yêu cầu, mang hương vị 

dân tộc Thái: Cá sông nướng, thịt hun khói, thịt 

trâu gác bếp, thịt gà đồi, lợn cắp nách quay, v.v.; 

đồ uống: Rượu ngô, rượu gạo nếp, v.v. 

76.  Đoàn Kết 
Tổ ĐK, TT 

Tủa Chùa 
0919.948.837 

Các món cơm đặt theo yêu cầu: Thịt lợn cắp 

nách đủ món: Hấp, quay, chao, nộm lá chua 

chát; thịt gà đồi, gà xương đen; thịt trâu khô, bê 

chao, nộm dê, thắng cố dê; lẩu thập cẩm; các 

món ốc suối: Ốc luộc, ốc xào dừa, ốc xào xả ớt, 

ốc xào me; các món ăn vặt: Cóc lắc, xoài lắc; 

xúc xích, cánh gà nướng, v.v. tại Chợ đêm tối 

thứ 7 hàng tuần; đồ uống: Rượu Mông pê, rượu 

ngô, rượu gạo nếp, v.v. 

77.  

Sơn Quỳnh 

(Nhà 

Khách 

UBND 

huyện) 

Tổ ĐT, TT 

Tủa Chùa 
0987.061.819 

Các món phổ biến: Thịt trâu gác bếp, thịt lợn 

cắp nách, gà đồi, cá nướng, gỏi cá các loại, cá 

lăng hấp, thịt dê chao, dê nộm, dê nấu thắng cố, 

thịt gà xương đen, cá sông Đà; các món ăn sáng: 

Bún, phở (bò, gà, lợn, mọc, lòng lợn); đồ uống: 

Rượu Tả Chải, rượu Mông pê, rượu ngô, rượu 

gạo nếp và các loại rượu ngâm: Rượu táo mèo, 

rượu rắn, rượu ổi, rượu sâm đương quy, v.v. 
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78.  Ngọc Diệp 
Tổ TL1, TT 

Tủa Chùa 
0973.962.389 

Chủ yếu món ăn sáng: Bún, phở (bò, gà, lợn, 

mọc, lòng lợn…); nhận cơm đặt theo yêu cầu; 

đồ uống: Rượu ngô, rượu gạo nếp, v.v. 

Thị xã Mường Lay    

79.  
Khách sạn 

Thanh Bình 

Tổ 3, P. 

Sông Đà 
3.853.718 

Các món ăn mang đậm bản sắc dân tộc Tây 

Bắc 

80.  
Khách sạn 

Lan Anh 

Tổ 5, P. 

Sông Đà 
0989.637.888 

Các món đặc trưng dân tộc Thái Tây Bắc: Thịt 

sấy, cá, tôm Sông Đà, cá nướng, khẩu xén, v.v. 

81.  
Tiến 

Nguyên 

Bản Đớ, P. 

Na Lay  
0988.776.201 Phở ăn sáng; cơm trưa bình dân 

82.  Băng Băng 
Bản Đán, P. 

Na Lay 
0868.975.612 

Quán cơm ngon: Lẩu gà, cá; thịt lợn rang, phở, 

bún, miến. 

83.  
Nhà khách 

Trúc An 

Tổ 9, Bản 

Hốc, P. Na 

Lay 

0372.438.850 

Các món đặc trưng của người Thái Điện Biên 

và đặc sản Tây Bắc: Thịt sấy, cá, tôm Sông Đà, 

cá nướng, khẩu xén, v.v. 

84.  Thành Cú 
Bản Hốc, P. 

Na Lay 
0978.383.888 Quán cơm 

85.  
Nhà Sàn 

Quán (Hà 

Hạnh) 

Km100, QL 

12, Bản Huổi 

Hái, X. Lay 

Nưa 

0989.992.980 

0989.618.379 
Các món ăn của người Thái trắng Điện Biên 

86.  Linh Luân 
Tổ 6, P. Na 

Lay 
0838.271.363 Các món gà, lợn, bò, tôm, cá, rau. 

H. Điện Biên    

87.  Xuân Thích 

Đ.3, X. 

Thanh 

Xương 

0916.643.539 
Các đồ ăn rất ngon, mang đậm bản sắc văn hóa 

ẩm thực dân tộc Thái Điện Biên 

88.  Minh Hiên 

Đ.4A, Bản 

Ten A, X. T. 

Xương 

0374.362.224 Các món ăn dân tộc ẩm thực người Thái đen 

89.  Dũng Liên 
Đ.4A, X. T. 

Xương 
0838.133.541 Các món ăn đặc sản dân tộc Tây Bắc 

90.  Toan Nính 

Đ.3, X. 

Thanh 

Xương 

0359.340.487 Các món ăn dân tộc Thái 

91.  Kim Cúc 
Thôn 4, X. 

Pom Lót 
0857.995.946 Các món ăn dân tộc Thái 

92.  
Homestay 

Mường 

Then 

X. Thanh 

Luông 
0912.999.986 

Các món ăn dân tộc Thái: Pa pỉnh tộp, thịt 

băm gói lá nướng, gà nướng, xôi ngũ sắc, thịt 

trâu sấy, măng luộc, nộm hoa ban, rau rừng 

xào, chẳm chéo, nậm pịa, sâu chít, canh bon da 

trâu, mọ gà, v.v. 

93.  Mỹ Huệ 
Thôn 4, X. 

Pom Lót 
0914.806.081 Các món ăn dân tộc Thái 

94.  Hà Chung 
Đ.4A, X. T. 

Xương 
0332.977.809 Các món ăn dân tộc Thái 

95.  Lợi Anh 
Đ.4A, X. T. 

Xương 
0917.732.800 Các món ăn dân tộc, hương vị Tây Bắc 

96.  Điểm Hẹn 

Đ.3, X. 

Thanh 

Xương 

0332.015.557 Các món ăn dân tộc, hương vị Tây Bắc 

Huyên Tuần Giáo    

97.  
Thanh 

Thủy 

KTX, TT 

Tuần Giáo 
3.862.408 

Các món ăn đặc trưng: Các món ăn dân tộc, gà 

đồi, cá suối, dê, bê, bò, cá tầm… 
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98.  
Cá hồi 

Tênh 

Phông 

Khu Sơn 

Thuỷ, TT 

Tuần Giáo 

0914.972.884 

Chuyên cá hồi, cá tầm, cá lăng các món: 

Sashimi cá Hồi Tênh Phông; cá tầm/ lăng trộn 

hành; cá tầm/ lăng rang muối; cá tầm nướng 

giềng mẻ; lẩu cá Tầm Tênh Phông; nem cá hồi/ 

cá lăng chiên xù; nấm chiên giòn chấm sốt đặc 

biệt, v.v. 

99.  
NK UBND 

huyện 

KTG,  TT 

Tuần Giáo 
3.862.391 

Các món ăn đặc trưng: Dê, gà, cá, bò, trâu, lợn, 

v.v. 

100.  
NK Cộng 

Đồng 

K20/7, TT 

Tuần Giáo 
0915.975.971 

Các món ăn đặc trưng: Gà Tủa Chùa, dê, bê, 

bò, cá lăng, trâu, lươn om, ếch chiên, bò lúc 

lắc, cá lăng, rượu táo, rượu sâm… 

101.  

Long 

Cường 

Quán 

KST, TT 

Tuần Giáo 
0987.868.769 

Các món ăn đặc trưng: Các món chim câu - tiết 

canh, cá sông, gà đồi, ngỗng đồng, lợn bản, 

ếch, lươn… 

102.  
Anh Em 

quán 

KST, TT 

Tuần Giáo 
0966269286 

Các món ăn đặc trưng: Các món từ cá sông, gà 

đồi, dê, chim câu, đồ rừng… 

103.  
Xứ Nghệ 

quán 

KST, TT 

Tuần Giáo 
0966430053 

Các món ăn đặc trưng: Các món từ thịt chó 

thui rơm, lươn đủ món, các món dân tộc, các 

món xứ Nghệ… 

104.  Mạnh Tươi 
KĐT, TT 

Tuần Giáo 
0974.603.736 

Các món ăn đặc trưng: Gà không lối thoát, gỏi 

cá, cá sông, cá trạch, cá lăng, vịt đồng, lơn 

bản… 

105.  
Minh 

Hoàng 

KĐT, TT 

Tuần Giáo 
0917.801.680 

Các món ăn đặc trưng:  Cá suối, ốc, gà đồi, lợn 

bản… 

106.  
Thanh 

Thanh 

KĐT, TT 

Tuần Giáo 
01652149577 

Các món ăn đặc trưng: Cá suối, ốc, gà đồi, lợn 

bản… 

107.  
Nhà hàng 

82 

KST, TT 

Tuần Giáo 
0899.819.981 

Các món ăn đặc trưng: Dê, chó, mèo, gà, cá, 

v.v. 

108.  
Ngân Quý 

 

KTT, TT 

Tuần Giáo 
01633284898 

Các món ăn đặc trưng: Các món gà, các món 

dân tộc, vịt ngan, cá, gà, các món ăn bình 

dân… 

109.  
Suối Quê 

 

KTT, TT 

Tuần Giáo 
0964629898 

Các món ăn đặc trưng: Các món gà, các món 

dân tộc, vịt ngan, cá, gà, các món ăn bình 

dân… 

110.  
Pha Đin 

Pass 

B. Hua Sa A, 

X. Toả Tình 
0943.923.896 

Các món ăn đặc trưng: Cá tầm, bê chao, ếch, 

cá suối, gà đồi, lợn bản… 

111.  

Mường 

Quài quán 

 

Bản Sái 

Ngoài, X. 

Quài Cang 

0944127136 

Các món ăn đặc trưng: Các món dân tộc, thịt 

ngựa, các món lẩu, cá thui rơm, thịt trâu - bò - 

lơn - ngựa sấy… 

112.  Đức Thịnh  

Bản Tân 

Lập, X. Quài 

Tở 

0985447648 

Các món ăn đặc trưng: Các món gà, các món 

dân tộc, vịt ngan, cá, gà, các món ăn bình 

dân… 

113.  Trung Hiếu  

Bản Tân 

Lập, X. Quài 

Tở 

0944813666 

Các món ăn đặc trưng: Các món gà, các món 

dân tộc, vịt ngan, cá, gà, các món ăn bình 

dân… 

  Tổng cộng    

Nguồn: Phòng Nghiệp vụ Du lịch (nay là Phòng Quản lý Du lịch), Sở VHTTDL 

tỉnh Điện Biên, 6/2020 và nguồn thu thập của TTNCNH, 2022. 

 


