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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Tây Nam Bộ là 1 trong 7 vùng du lịch quan trọng của Việt Nam sở hữu nhiều 

giá trị tự nhiên và nhân văn đặc sắc. Về vị trí địa lý, Tây Nam Bộ rất thuận lợi trong 

việc liên kết, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật và du lịch với thành 

phố Hồ Chí Minh - thị trường năng động ở Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam 

Á. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật và hạ tầng của Tây Nam Bộ đang 

dần phát triển đồng bộ. Chính những điều kiện này đã tạo lực hút các dòng du khách 

nội địa và quốc tế đến Tây Nam Bộ ngày một gia tăng. Năm 2017, số lượng khách nội 

địa đến Tây Nam Bộ ước đạt gần 32,2 triệu lượt, số lượng khách quốc tế khoảng 2,3 

triệu lượt khách. Đến năm 2019, lượng du khách đến Tây Nam Bộ ước đạt 47 triệu 

lượt; riêng Vĩnh Long đón được 1,5 triệu khách tăng bình quân 10,4 % năm
1
. Điều đó 

cho thấy, du lịch đang là thế mạnh trong phát triển kinh tế ở Tây Nam Bộ và Vĩnh 

Long. 

Tây Nam Bộ có môi trường sinh thái phong phú và đa dạng. Những ưu đãi của 

tự nhiên cùng với những điều kiện lịch sử - xã hội đặc thù đã tác động rất lớn đến diện 

mạo văn hóa của vùng. Trong đó, ẩm thực không những là một phần thiết yếu của 

cuộc sống mà còn là một thành tố không thể tách rời của văn hóa, là sự kết hợp hài hòa 

và sống động nhất những yếu tố của văn hóa vật thể và phi vật thể. Thông qua ẩm 

thực, con người có thể hình dung được diễn trình lịch sử hình thành và phát triển của 

một vùng đất, quốc gia hay một cộng đồng dân tộc. Chính vì thế, việc vận dụng văn 

hóa ẩm thực vào hoạt động du lịch mang tính phổ biến ở các quốc gia trong xu hướng 

toàn cầu hóa hiện nay. 

Văn hóa ẩm thực địa phương là một trong những yếu tố có tính hấp dẫn và tạo 

cảm xúc, ấn tượng cho du khách. Chính những nét đặc trưng về điều kiện tự nhiên, 

lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ cũng như quá trình cộng cư của cộng đồng các 

dân tộc đã hình thành nên sự khác biệt, sự đa dạng, phong phú của văn hóa ẩm thực 

Tây Nam Bộ. Việc khai thác tốt văn hóa ẩm thực sẽ tạo lực hút đối với du khách, như 

các nhà nghiên cứu nhận định: “Ẩm thực ngày càng có tiềm năng để nâng cao hình 

ảnh của một điểm đến, cũng như sự hài lòng và viếng thăm trở lại của du khách. Song 

                                              
1
 Tổng hợp số liệu các báo cáo hoạt động kinh doanh du lịch từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Tây 

Nam Bộ từ năm 2017 – 2019. 
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song đó, các nghiên cứu cũng cho thấy rằng ẩm thực là một công cụ tác động đến nhận 

thức và giúp du khách phân biệt các điểm đến tương tự nhau” [87, tr 51]. 

Hiện nay, việc khai thác tiềm năng nông nghiệp và văn hóa địa phương để đa 

dạng hoá sản phẩm du lịch ở Tây Nam Bộ là một trong những mục tiêu trọng tâm của 

chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Vĩnh Long ở vị trí trung 

tâm vùng Tây Nam Bộ và tiếp giáp với 7 tỉnh/thành: phía Bắc và Đông Bắc giáp các 

tỉnh Tiền Giang và Bến Tre; phía Tây Bắc và phía Đông giáp tỉnh Đồng Tháp; phía 

Đông Nam giáp với tỉnh Trà Vinh; phía Tây Nam giáp các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng 

và thành phố Cần Thơ. Với thế mạnh về kinh tế nông nghiệp và dịch vụ, lại nằm trên 

trục giao thông chính về đường thủy, đường bộ thuận lợi cho việc giao thương hàng 

hóa nông sản, Vĩnh Long được xem là một trong số ít các tỉnh sớm định hình và phát 

triển trong lịch sử Tây Nam Bộ. Đây chính là nền tảng để phát triển du lịch gắn với 

môi trường sinh thái của địa phương. 

Vĩnh Long còn là vùng đất đa tộc người, tạo nên bức tranh nhiều màu sắc, trong 

đó người Việt đóng vai trò chủ thể. Từ thế kỷ XVII, những lưu dân Việt từ Miền 

Trung đã đi bằng đường biển đến đây để khẩn hoang. Sự xuất hiện của người Việt 

cộng cư cùng tộc người Khơme bản địa và các nhóm người Hoa qua 3 thế kỷ đã góp 

phần tạo nên sự phong phú và tính độc đáo cho bức tranh văn hóa ẩm thực Tây Nam 

Bộ nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Tuy nhiên, việc vận dụng giá trị văn hóa 

ẩm thực vào hoạt động du lịch vẫn chưa được khai thác đúng mức để phát huy tài 

nguyên vốn có tại địa phương. 

Trong khi đó, xây dựng sản phẩm du lịch là nội dung quan trọng trong chiến 

lược phát triển du lịch Việt Nam, thể hiện qua các văn bản qui phạm pháp luật của 

Đảng và Nhà nước, như: Nghị quyết 08 – NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, Đề án “Xây dựng Sản phẩm du lịch đặc thù 

đồng bằng sông Cửu Long” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị quyết 01-

NQ/TU của Tỉnh Ủy Vĩnh Long về “Phát triển du lịch 2015 - 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030” đã tác động rất lớn đến vai trò cơ quan quản lý và nhận thức của người dân 

địa phương.  

Do dó, việc khai thác tài nguyên văn hóa của tỉnh nói chung và văn hóa ẩm thực 

nói riêng nhằm đa dạng hóa và đặc thù hóa sản phẩm du lịch là vấn đề mang tính cấp 

thiết hiện nay. Xuất phát từ thực tế trên, cùng với quá trình hoạt động văn hóa và du 
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lịch, chúng tôi đã chọn đề tài Văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ trong phát 

triển du lịch - Trường hợp tỉnh Vĩnh Long làm luận án tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa 

học.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

Mục đích nghiên cứu 

Làm rõ đặc điểm, ý nghĩa văn hóa ẩm thực người Việt. Qua đó, xác định vai trò 

và giá trị của văn hóa ẩm thực trong đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng và 

trong sự phát triển bền vững hoạt động du lịch văn hóa dựa trên những điều kiện thực 

tiễn của Tây Nam Bộ nói chung, Vĩnh Long nói riêng.  

Nhiệm vụ nghiên cứu  

Hệ thống các vấn đề lý luận về văn hóa ẩm thực, du lịch, tài nguyên du lịch và 

sản phẩm du lịch. Vận dụng các lý thuyết nghiên cứu để đi sâu tìm hiểu các yếu tố tác 

động đến sự hình thành và phát triển văn hóa ẩm thực Tây Nam Bộ - trường hợp tỉnh 

Vĩnh Long. 

Thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu nhằm làm rõ đặc điểm, vai trò văn hóa ẩm 

thực người Việt Tây Nam Bộ trong đời sống hàng ngày và trong các sự kiện quan 

trọng. 

Nhấn mạnh vị thế của văn hóa ẩm thực trong phát triển kinh tế địa phương và 

trong hoạt động du lịch. Đồng thời, phân tích điều kiện khách quan, chủ quan của địa 

phương làm căn cứ đề xuất việc khai thác hiệu quả văn hóa ẩm thực người Việt trong 

phát triển du lịch ở Tây Nam Bộ - trường hợp tỉnh Vĩnh Long.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: văn hóa ẩm thực của người Việt tỉnh Vĩnh Long được 

nghiên cứu trên những phương diện: khai thác nguồn nguyên liệu địa phương làm nền 

tảng hình thành ẩm thực; kỹ thuật chế biến thể hiện sự sáng tạo, dung hợp và thích ứng 

của người Việt; cách thưởng thức ẩm thực trong những không gian tương ứng… là 

những giá trị văn hóa cần được khai thác để phát triển du lịch bền vững ở Tây Nam Bộ 

và Vĩnh Long.  

Đối tượng khảo sát: người viết tiến hành khảo sát (từ tháng 9/2019 – tháng 

2/2020) 3 khu du lịch (1 liên doanh, 2 tư nhân); 3 điểm vườn trái cây (xã An Bình và 

Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ); 12 cơ sở du lịch Homestay; 10 nhà hàng, quán ăn; 
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phỏng vấn sâu 43 người gồm các nhà quản lý văn hóa và du lịch, đầu bếp, nông dân… 

để làm rõ các vấn đề nghiên cứu của luận án.  

Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: nghiên cứu những điều kiện chung của vùng Tây Nam Bộ và 

trường hợp đại diện là tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long là tỉnh sớm định hình trong lịch sử 

300 năm khẩn hoang lập ấp. Tỉnh có điều kiện tự nhiên và xã hội mang đặc trưng của 

cả vùng Tây Nam Bộ: đất đai được bồi đắp bởi phù sa của 2 dòng sông lớn nhất  (sông 

Tiền và sông Hậu) nền kinh tế nông nghiệp phát triển thuận lợi, là vùng tập trung đầy 

đủ các sản phẩm nông nghiệp của Tây Nam Bộ. Vĩnh Long còn là nơi cộng cư của 

nhiều dân tộc, chủ yếu là 3 dân tộc: Việt, Hoa, Khmer, có quá trình giao lưu và tiếp 

biến văn hóa diễn ra mạnh mẽ trong lịch sử. Trong khai thác du lịch, Vĩnh Long có 

đầy đủ các loại hình du lịch phổ biến ở Tây Nam Bộ (du lịch sinh thái, du lịch tâm 

linh, du lịch sông nước miệt vườn, du lịch homestay…). Đặc biệt, từ những món ẩm 

thực  mang bản sắc độc đáo của các dân tộc nói trên, cho đến những món có tính chất 

có tính cải biến, sáng tạo hoặc những món tiếp thu từ các nước thì dấu ấn sông nước 

của Tây Nam Bộ thể hiện đầy đủ trong văn hóa ẩm thực Vĩnh Long. Do vậy, chúng tôi 

đã chọn Vĩnh Long làm trường hợp nghiên cứu đề tài.  

 Về thời gian: văn hóa ẩm thực của người Việt được hình thành trong quá trình 

khẩn hoang lập làng và phát triển đến hiện nay. Cho nên trong sự miêu tả, nhận định 

chúng tôi sử dụng nguồn tài liệu trước và sau năm 1975 về văn hóa – xã hội Nam Bộ 

hoặc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng các số liệu dùng để so sánh, đối chiếu 

được sử dụng trong khoảng 5 năm từ 2015 - 2020. 

4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu  

Câu hỏi nghiên cứu  

Câu hỏi thứ 1: Điều kiện tự nhiên, xã hội Tây Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long đã tác 

động như thế nào đến văn hóa ẩm thực người Việt nơi đây?  

Câu hỏi thứ 2: Đặc trưng văn hóa ẩm thực của người Việt được nhận diện 

thông qua những biểu hiện cụ thể gì?  

Câu hỏi thứ 3: Văn hóa ẩm thực của người Việt Tây Nam Bộ cần được khai 

thác, phát huy như thế nào trong hoạt động du lịch ở tỉnh Vĩnh Long?  

Giả thuyết nghiên cứu 

Từ 3 câu hỏi nghiên cứu trên, chúng tôi đặt ra giả thuyết nghiên cứu như sau: 



5 

Giả thuyết nghiên cứu thứ 1: Trên những điều kiện lịch sử, tự nhiên, xã hội của 

vùng Tây Nam Bộ văn hóa ẩm thực người Việt được hình thành. Chịu sự tác động bởi 

những điều kiện chung, văn hóa ẩm thực ở Vĩnh Long vừa mang đặc trưng văn hóa vùng, 

vừa có những nét riêng độc đáo bởi quá trình cộng cư và dung hợp văn hóa của người 

Việt.  

Giả thuyết nghiên cứu thứ 2: Đặc trưng văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ - 

trường hợp tỉnh Vĩnh Long được nhận diện thông qua nguyên vật liệu, phương pháp chế 

biến, khẩu vị không gian, cách thức thưởng thức và đặc sản ẩm thực tỉnh Vĩnh Long. 

Giả thuyết nghiên cứu thứ 3: Hiện nay, văn hóa ẩm thực người Việt không chỉ đáp 

ứng nhu cầu vật chất cho con người mà còn khai thác đưa vào hoạt động du lịch, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 Đề tài luận án thực hiện theo hướng tiếp cận liên ngành: lịch sử học, du lịch 

học, môi trường học, dân tộc học… thông qua các thao tác nghiên cứu cụ thể như sau:  

 Thống kê, phân loại: đây là thao tác nghiên cứu phổ biến, được áp dụng cho 

nhiều ngành khoa học. Trong phạm vi luận án, chúng tôi vận dụng phương pháp này 

nhằm hệ thống lại các loại nguyên liệu chế biến ẩm thực; cách thức chế biến món ăn; 

các loại ẩm thực trong những không gian văn hóa tương ứng... để nhận diện đặc điểm, 

ý nghĩa, vai trò của văn hóa ẩm thực người Việt ở Tây Nam Bộ và Vĩnh Long. 

 Quan sát tham dự: thao tác này giúp người viết trải nghiệm thực tiễn một cách 

sinh động, cụ thể về những yếu tố cấu thành văn hóa ẩm thực người Việt trong không 

gian sinh tồn của nó tại các gia đình, làng nghề, điểm - khu du lịch, các nhà hàng, quán 

ăn; giúp người viết đối chiếu, so sánh với những tri thức của người nghiên cứu trước 

với thực tiễn vận hành văn hóa ẩm thực hiện nay. Từ đó tìm ra nguyên nhân của sự 

dung hợp, thích ứng và biến đổi trong văn hóa ẩm thực của người Việt. 

Phỏng vấn sâu: được sử dụng để thu thập thông tin, thông qua các cuộc đối 

thoại có chủ đích với các cá nhân liên quan đến đề tài. Đó là các nhà nghiên cứu về 

văn hóa ẩm thực; các cán bộ đại diện cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa - du lịch; 

các chủ hộ kinh doanh điểm du lịch, nhà hàng, quán ăn và những nghệ nhân, bếp 

trưởng tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, cơ sở du lịch. Kết quả này là cơ sở dùng để 

phân tích và minh chứng cho những nhận định trong đề tài bằng hình thức trích dẫn 

nội dung phỏng vấn. 



6 

Tổng hợp, phân tích và so sánh: trên cơ sở tổng hợp các nguồn tài liệu, phân 

tích và so sánh nhằm làm rõ sự tác động hoặc ảnh hưởng bởi các điều kiện lịch sử, tự 

nhiên và xã hội đến văn hóa ẩm thực của người Việt. Qua đó, tìm ra sự giao lưu và tiếp 

biến trong chế biến món ăn, cũng như sự biến đổi văn hóa ẩm thực người Việt tại Tây 

Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long hiện nay.  

6. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và đóng góp mới 

  Ý nghĩa khoa học: Luận án vận dụng được các lý thuyết nghiên cứu để làm rõ 

chức năng, giá trị của văn hóa ẩm thực người Việt trong đời sống cộng đồng và trong 

sự phát triển du lịch bền vững của Tây Nam Bộ và trường hợp tỉnh Vĩnh Long.  

Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án đóng góp nguồn tài liệu tham 

khảo cho việc nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển văn hóa và du lịch ở Vĩnh Long giai 

đoạn tới.  

Kết quả nghiên cứu cung cấp những luận cứ khoa học cho việc xây dựng các 

chương trình, kế hoạch bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ giao 

lưu và hội nhập quốc tế hiện nay. 

Điểm mới của luận án 

Hệ thống, phân loại, phân tích những đặc điểm cơ bản giúp nhận diện rõ hơn 

văn hóa ẩm thực của người Việt trong sự tác động bởi các điều kiện lịch sử, tự nhiên, 

xã hội của vùng Tây Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long. 

7. Bố cục luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận án 

được trình bày trong 4 chương như sau:  

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Nội dung chương này trình bày tiến trình nghiên cứu về văn hóa ẩm thực trong 

phát triển du lịch ở Việt Nam và Tây Nam Bộ. Trên cơ sở điểm luận các nghiên cứu 

của người đi trước, người viết rút ra những nội dung, luận điểm quan trọng để làm rõ 

đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án. 

 Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn  

Chương này đi sâu phân tích các khái niệm công cụ, nêu những luận điểm quan 

trọng trong các lý thuyết được chọn để làm tiền đề lý luận cho việc nghiên cứu văn hóa 

ẩm thực. Đồng thời trình bày tổng quan về người Việt là chủ thể quan trọng trong việc 

tạo dựng một nền văn hóa ẩm thực, đậm đà bản sắc Tây Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long 
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Chương 3: Đặc trưng văn hóa ẩm thực người Việt tỉnh Vĩnh Long 

Nội dung chương này trình bày các biểu hiện sinh động, cụ thể những đặc điểm, 

vị thế và không gian sinh tồn của văn hóa ẩm thực. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa 

quan trọng trong khai thác du lịch ở địa phương. 

Chương 4: Khai thác văn hóa ẩm thực người Việt tỉnh Vĩnh Long trong phát 

triển du lịch Tây Nam Bộ  

Nội dung chương này giúp nhận diện giá trị nổi bật trong văn hóa ẩm thực người 

Việt Tây Nam Bộ; hiện trạng khai thác các giá trị văn hóa ẩm thực vào hoạt động du 

lịch địa phương; trên cơ sở đó phân tích, đề xuất khuyến nghị nhằm hướng đến sự phát 

triển bền vững loại hình Du lịch ẩm thực Tây Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long trong tương 

lai. 
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Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Ẩm thực và văn hóa ẩm thực là chủ đề nghiên cứu thu hút nhiều sự quan tâm của 

giới khoa học và truyền thông. Văn hóa ẩm thực người Việt được xem là đối tượng 

nghiên cứu có lẽ được bắt đầu từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX, khi Văn hóa học đã trở thành 

ngành đào tạo quan trọng trong khối Khoa học xã hội và nhân văn. Cũng từ đó, môn học 

Văn hóa ẩm thực Việt Nam chính thức đưa vào chương trình đào tạo ngành Du lịch học và 

chuyên ngành Văn hóa du lịch ở một số trường cao đẳng, đại học. Điều này góp phần thúc 

đẩy một bước phát triển đáng kể trong nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Trên 

phương diện ứng dụng, việc khai thác văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch trở thành 

chủ đề hấp dẫn đối với các nhà báo, các nhà quản lý hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – 

du lịch; nhất là sau khi Việt Nam có chủ trương đổi mới đường lối kinh tế và mở rộng 

giao lưu, hợp tác quốc tế.  

Quá trình thực hiện đề tài luận án, chúng tôi đã nổ lực sưu tập những công trình 

nghiên cứu của người đi trước (dưới các dạng tài liệu được công bố rộng rãi) nhằm kế 

thừa, so sánh đối chiếu với những thông tin thu thập được qua khảo sát thực tế, để bổ 

sung làm rõ những vấn đề đặt ra trong luận án. Tuy nhiên, ẩm thực trong du lịch là đối 

tượng được nghiên cứu khoa học đa cấp độ và đa lĩnh vực mà điều kiện sưu tập tài liệu 

có giới hạn. Do đó, phần tổng quan trong luận án chúng tôi chỉ đề cập đến những tài 

liệu được kế thừa trong luận án bằng những cách khác nhau. Những tài liệu liên quan 

đến đề tài “Văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ trong phát triển du lịch - trường 

hợp tỉnh Vĩnh Long” được chúng tôi chia làm 3 nhóm nội dung lớn như sau: 

1.1 NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HÓA, ẨM THỰC VÀ VĂN HÓA ẨM THỰC 

1.1.1 Cơ sở lý luận và lý thuyết nghiên cứu đề tài  

Tài liệu nước ngoài 

Theory of Culture Change. The Methodology of Multilinear Evolution (1955 - 

Lý thuyết về sự biến đổi văn hóa. Phương pháp luận về Tiến hóa đa tuyến) của Julian 

H. Steward
2
. Ông đã dành phần lớn thời gian trong cuộc đời để nghiên cứu mối quan 

hệ tương tác giữa con người, môi trường, kỹ thuật, cấu trúc xã hội cũng như cách thức 

                                              
2
 Julian Haynes Steward (1902-1972) - Nhà nghiên cứu văn hóa người Mỹ, nổi tiếng với thuyết Tiến hóa đa hệ 

(Multilinear evolutionism) và là người đặt nền móng cho Sinh tháí học Văn hóa (Cultutal ecology) và lý thuyết 

về sự Biến đổi văn hóa (Culture change). 
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tổ chức công việc. Do đó, so với các quan điểm nghiên cứu đương thời, các công trình 

nghiên cứu của ông được đánh giá là độc đáo và có tính mới của ngành Nhân học Mỹ.  

Cuốn sách được cấu trúc thành 2 phần: phần đầu trình bày các khái niệm và 

phương pháp nghiên cứu bao gồm 5 chương; phần sau dài hơn đề cập đến các khảo 

nghiệm cơ bản bao gồm các bài báo nổi tiếng của Steward xuất bản trước đây. Nội 

dung cuốn sách đã làm rõ được mối quan hệ tương tác giữa môi trường và văn hóa. Để 

tồn tại con người đã thông qua các hoạt động văn hóa để thích nghi với môi trường; 

ngược lại, văn hóa cũng chịu ảnh hưởng từ việc con người sử dụng các loại tài nguyên 

môi trường. Riêng phần phương pháp nghiên cứu Steward trình bày trong công trình 

đã giúp chúng tôi liên hệ, đối chiếu để nhận biết cách thức sinh tồn của người Việt 

thông qua việc nương tựa và khai thác thiên nhiên vùng Tây Nam Bộ, thể hiện một 

cách sinh động trong văn hóa ẩm thực. Mặt khác, phương pháp nghiên cứu của 

Steward còn giúp chúng tôi đánh giá được quá trình khai thác thiên nhiên đã hình 

thành những mô thức ứng xử văn hóa trong ẩm thực của người Việt Tây Nam Bộ. 

Mặc dù công trình này được xây dựng trên kết quả nhiều năm nghiên cứu từ 

những nhóm bản địa ở Mỹ. Nơi có điều kiện lịch sử, xã hội và tự nhiên khác biệt so 

với Việt Nam. Tuy nhiên, những luận điểm cơ bản trong lý thuyết của của Julian H. 

Steward làm tiền đề  giúp chúng tôi tiếp cận sự biến đổi trong văn hóa ẩm thực người 

Việt Tây Nam Bộ.  

Ethnicity and Acculturation in a Culturally Diverse Country: Identifying Ethnic 

Markets (2000 - Dân tộc và sự hội nhập văn hóa ở một quốc gia đa dạng về văn hóa: 

Nhận diện thị trường dân tộc) của Guilherme Pires
3
 và John Stanton

4
 đăng trên 

Multilingual and Multicultural Development Magazine (Tạp chí Phát triển Đa ngôn 

ngữ và Đa văn hóa). Đây là tạp chí nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu Khoa học xã 

hội và nhân văn trên thế giới, với những ấn phẩm chuyên về xã hội học và tâm lý xã 

hội, ngôn ngữ, chính sách ngôn ngữ, văn hóa phổ biến toàn cầu.  

Nội dung bài viết nghiên cứu cho rằng: cần xác định những điểm tương đồng và 

khác biệt của các tộc người chung sống trên một lãnh thổ nhất định. Phạm vi nghiên 

cứu nghiên cứu là nước Úc – một quốc gia đa dạng về văn hóa, có nhiều nhóm dân tộc 

                                              
3
 Guilherme Pires - Khoa Kỷ luật Marketing, Trường Kinh doanh Newcastle, Úc. Chức vụ; Giáo sư Marketing 

và giám đốc chương trình DBA. 
4
 Tiến sĩ John Stanton - nhà nhân học xã hội, người đã dành sự nghiệp của mình để làm việc trong lĩnh vực thay 

đổi văn hóa ở Thổ dân Úc từ năm 1971; hiện là Giáo sư trợ giảng tại Đại học Tây Úc (The University of Western 

Australia=UWA). 
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với các quy mô khác nhau. Quá trình tiếp biến văn hóa không chỉ diễn ra giữa các dân 

tộc bản địa, có truyền thống văn hóa lâu đời mà nước Úc còn tiếp nhận làn sóng nhập 

cư từ nhiều quốc gia khác. Sự tiếp xúc, tương tác đa văn hóa với những mục tiêu khác 

nhau làm nảy sinh ra những nhu cầu vừa có tính tương đồng, vừa có tính khác biệt, cần 

được nghiên cứu dưới góc độ thị trường. Cùng với việc phê phán các mô hình áp dụng 

trước đó tác giả đã đưa ra một luận điểm quan trọng: tôn trọng sự khác biệt văn hóa để 

cùng hướng đến mục tiêu chung của nhóm (cộng đồng dân tộc) và quốc gia.  

Luận điểm trên được chúng tôi kế thừa để xem xét, đánh giá thực tiễn khảo sát 

ẩm thực người Việt được hình thành trên cơ sở tiếp nhận nhiều dòng ẩm thực khác 

nhau trên một vùng đất có lịch sử giao lưu và tiếp biến văn hóa diễn ra mạnh mẽ như 

Tây Nam Bộ. Mặt khác, luận điểm trên còn gợi cho chúng tôi ý tưởng để xây dựng 

giải pháp về loại hình du lịch đặc thù: du lịch văn hóa ẩm thực ở tỉnh Vĩnh Long. 

Globalisation and acculturation (2008 - Toàn cầu hóa và Tiếp biến văn hóa) 

của Berry, J.W
5
 đăng trên International Journal of Intercultural Relations (Tạp chí 

quốc tế về Quan hệ liên văn hóa)
6
. Nội dung bài báo đưa ra 3 luận điểm quan trọng: 1/ 

Giao lưu dẫn đến tiếp biến văn hóa là quy luật tất yếu của các cộng đồng người. 2/ Hai 

cộng đồng người có nền tảng văn hóa khác nhau thì quá trình tiếp biến diễn ra dẫn đến 

những thay đổi về tâm lý và văn hóa của mỗi nhóm. 3/ Tiếp biến văn hóa diễn ra 

không chỉ với 2 nhóm có nền tảng văn hóa khác nhau mà hiện nay đang diễn ra với 

quy mô toàn cầu. Nhưng do khuôn khổ trình bày có giới hạn, tác giả chỉ đưa ra những 

đặc trưng có tính quy luật chung của quá trình tiếp biến văn hóa trên phạm vi toàn cầu, 

dưới nhãn quan của khoa học Phương Tây. Bài viết chưa nói lên được tính đặc thù văn 

hóa của mỗi khu vực trên toàn thế giới trong quá trình tiếp biến văn hóa có tính toàn 

cầu [138]. Tuy nhiên, công trình đã giúp chúng tôi nhận ra quy luật vận động khách 

quan của quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa đã và đang diễn ra ngày càng mạnh 

mẽ trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin. Đồng thời, những luận điểm của tác 

giả đã giúp chúng tôi nhận thức sâu hơn về cơ sở lý luận của đề tài, để có thể lý giải sự 

giao lưu và tiếp biến văn hóa trong ẩm thực của người Việt Tây Nam Bộ. 

Introduction to Cultural Ecology (2010 – Giới thiệu về Sinh thái văn hóa) của 

Mark Q. Sutton
7
 and E. N. Anderson

8
 là cuốn xuất bản lần 2 (xuất bản lần 1 năm 

                                              
5
 John W Berry – Giáo sư khoa Tâm lý, Đại học Queen, Kingston, Ontario, Canada 

6
 Tạp chí quốc tế về quan hệ liên văn hóa, Tập 32, Số 4 , Tháng 7 năm 2008 , Trang 328-336  

7
 Mark Q. Sutton là Tiến sĩ Nhân loại học và là giáo sư danh dự Nhân chủng học ở Đại học California, Mỹ  
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1955) Mục tiêu nghiên cứu của công trình là tiếp cận một số vấn đề sinh thái dưới góc 

độ nhân học, khám phá cách thức vận hành và thích ứng với môi trường của các nền 

văn hóa truyền thống. Cuốn sách gồm 9 chương, trong đó: Chương 1: Giới thiệu cơ 

bản về sự hình thành và phát triển của lý thuyết Sinh thái văn hóa; Chương 2: Giới 

thiệu các khái niệm và thuật ngữ thông dụng trong ngành Sinh thái học; Chương 3: 

Thảo luận về Sinh thái học trong mối liên hệ với con người; Chương 4: Phân biệt sự 

thích nghi văn hóa của con người và phân biệt giữa sinh thái sinh học con người và 

sinh thái văn hóa; Chương 5- 9: đề cập đến các cuộc thảo luận về văn hóa sinh thái học 

qua các hình thái kinh tế nông nghiệp; Chương 10 bao gồm một số thảo luận về các 

vấn đề môi trường và vai trò của các nền văn hóa truyền thống trong xã hội đương đại.  

Mặc dù các vấn đề nghiên cứu được khảo nghiệm qua những trường hợp nghiên 

cứu ở một số quốc gia ở Nam Mỹ, Châu Phi, Miền Tây Hoa Kỳ và Trung Quốc nhưng 

đã mang lại cho chúng tôi sự hiểu biết nhất định khi ứng dụng lý thuyết Sinh thái văn 

hóa để nghiên cứu văn hóa ẩm thực của người Việt Tây Nam Bộ. Sự thích nghi với 

môi trường sinh thái – văn hóa của lưu dân từ thời khẩn hoang và sự chung sống với 

các tộc người khác trên cùng lãnh thổ đã tạo nên một nền ẩm thực vừa mang dấu ấn 

thiên nhiên, vừa mang dấu ấn của lịch sử xã hội của người Việt.     

Theories and Models of Acculturation (2017 - Các lý thuyết và mô hình của sự 

tiếp biến văn hóa) của John W. Berry được xuất bản trực tuyến trên wesite The Oxford 

Handbook of Acculturation and Health (Sổ tay Oxford về Tiếp biến văn hóa và Sức 

khỏe). Tiếp cận dưới góc độ tâm lý học xã hội, nội dung cuốn sách nói lên ý nghĩa chủ 

yếu của quá trình tiếp biến văn hóa ảnh hưởng đối với các nhóm và cá nhân. Ở cấp độ 

nhóm, tiếp biến văn hóa liên quan đến những thay đổi trong cấu trúc thể chế xã hội và 

các chuẩn mực văn hóa. Ở cấp độ tâm lý cá nhân, nó liên quan đến những thay đổi 

trong hành vi của con người và sự thích nghi cuối cùng của họ với những cuộc gặp gỡ 

giữa các nền văn hóa. Từ đó có thể lý giải cách lựa chọn để tiếp biến văn hóa, mức độ 

thích ứng với cuộc sống liên văn hóa và sự thiết lập các mối quan hệ và mức độ thích 

nghi giữa các nhóm người. Nội dung công trình đã giúp chúng tôi tiếp cận chủ thể của 

văn hóa ẩm thực dưới góc độ tâm lý học. Qua đó, hiểu rõ hơn đối tượng khảo sát là 

cộng đồng người Việt ở Vĩnh Long trong quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa với các 

                                                                                                                                             
8
 E. N. Anderson là giáo sư danh dự về nhân chủng học tại Đại học California, Riverside. 
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dân tộc khác thể hiện qua ẩm thực sử dụng trong nghi lễ, trong sinh hoạt thường ngày 

và trong việc khai thác đưa vào hoạt động du lịch.  

Tài liệu trong nước  

Văn hóa là thuật ngữ đa định nghĩa và được sử dụng phổ biến trong các công 

trình nghiên cứu về văn hóa và những vấn đề liên quan đến văn hóa. Tuy nhiên, trong 

phạm vi nghiên cứu chúng tôi chọn lọc các tài liệu liên quan gần đề tài, đồng thời đúc 

kết thành khái niệm công cụ để nghiên cứu đối tượng của đề tài.  

Việt Nam văn hóa sử cương (1992) của Đào Duy Anh, có thể xem là công trình 

đầu tiên nghiên cứu về lịch sử văn hóa Việt Nam một cách có hệ thống. Tác giả đã 

chia thành 5 chương (thiên), gồm có: 1/ Tự luận 2/ Kinh tế sinh hoạt 3/ Xã hội chính 

trị sinh hoạt 4/ Trí thức sinh hoạt 5/ Tổng luận. Trong chương Tự luận, tác giả đã đặt 

câu hỏi: “Văn hóa là gì?” Theo ông: “Hai tiếng văn hóa chẳng qua là chỉ chung tất cả 

các phương diện sinh hoạt của loài người cho nên ta có thể nói rằng: Văn hóa tức là 

sinh hoạt” [17, tr 13]. Định nghĩa về văn hóa của Đào Duy Anh tuy ngắn gọn song 

khái quát được môi trường sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của con người. Định nghĩa 

trên mở rộng hướng nghiên cứu cho đề tài, giúp người viết xác định văn hóa gắn với 

hoạt động sinh tồn (sinh hoạt) của con người. Trên nền tảng của nhu cầu sinh tồn con 

người đã không ngừng sáng tạo ra các giá trị văn hóa; trong đó có văn hóa ẩm thực.  

Văn hóa học (1997) của Đoàn Văn Chúc, trên cơ sở tiếp cận theo hướng liên 

ngành: xã hội học, nhân học, văn hóa dân gian để giải nghĩa về văn hóa, tác giả đã 

cho rằng: “Văn hóa là hiện tượng vô sở bất tại” do đó khó có một định nghĩa kiệt về 

nó. Tùy mỗi trường hợp công việc mà người ta định nghĩa nó để giúp công việc tiến 

hành được chuẩn xác” [27, tr 52]. Từ quan niệm đó, tác giả cuốn sách đã đi sâu luận 

giải 2 vấn đề cơ bản: 1/ Nơi nào có con người tức nơi đó có văn hóa. 2/ Tất cả những 

sáng tạo của con người trên nền tảng của thế giới tự nhiên là văn hóa. Ngoài nội 

dung phân tích sâu sắc về văn hóa và một số thành tố văn hóa biểu hiện trong đời 

sống xã hội, tác giả đã làm rõ vị trí, vai trò của ngành Văn hóa học trong lĩnh vực 

Khoa học xã hội – nhân văn với cách tiếp cận liên ngành: Dân tộc học, Xã hội học, 

Lịch sử, Nhân học. Bên cạnh đó, nội dung quan trọng khác của cuốn sách là người 

viết đã phân tích sâu sắc các loại nhu cầu căn bản, trọng yếu của con người. Sự gắn 

kết chặt chẽ hai yếu tố: sinh học và xã hội trong mỗi cá nhân tác động rất lớn đến các 

hình thái hoạt động của con người trong xã hội để thỏa mãn nhu cầu; trong đó có nhu 
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cầu ăn uống. Tuy không bao quát hết sự đa dạng và phong phú của các thành tố văn 

hóa do con người sáng tạo trong lịch sử, song cuốn sách giúp người viết định vị được 

nghiên cứu văn hóa ẩm thực (đối tượng của đề tài) theo hướng tiếp cận liên ngành, 

đồng thời xác định được văn hóa là một khái niệm đồng hành với đời sống con 

người. Do đó, văn hóa ẩm thực luôn là nhu cầu tất yếu, luôn được con người bổ 

sung, sáng tạo, phát triển không ngừng.  

Cơ sở văn hóa Việt Nam (1998) của Trần Quốc Vượng – chủ biên, đã đề cập đến 

khái niệm văn hóa và nhấn mạnh vai trò con người: vừa là chủ thể sáng tạo văn hóa, vừa 

là khách thể chịu sự tác động của văn hóa, vừa là đại biểu truyền bá các giá trị văn hóa. 

Cuốn sách chia làm 4 chương theo các chủ đề: “Các khái niệm cơ bản”, “Cấu trúc, các 

thiết chế và chức năng của văn hóa”, “Diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam” và “Không 

gian văn hóa Việt Nam”. Đặc biệt, từ trang 274 đến 275 (Chương 4: Không gian văn hóa 

Việt Nam, bài 18: Vùng văn hóa Nam Bộ) nhóm tác giả đã đề cập đến sự ứng xử với tự 

nhiên, qua chứng minh đặc điểm cơ cấu bữa ăn của người Việt (so sánh với Bắc Bộ).  

Tuy nhiên, công trình chỉ tập hợp, hệ thống một số định nghĩa tiêu biểu của các 

nhà nghiên cứu trong, ngoài nước và UNESCO
9
 về văn hóa; chưa đưa ra định nghĩa 

văn hóa có tính riêng biệt của nhóm nghiên cứu; việc đề cập đến những nét đặc trưng 

của Vùng văn hóa Nam Bộ, thực chất là của Tây Nam Bộ. Vì Đông Nam Bộ tuy nằm 

trong vùng Nam Bộ nhưng điều kiện tự nhiên, xã hội và kinh tế rất khác biệt so với 

Tây Nam Bộ, càng rõ hơn trong bối cảnh hiện nay. Cuốn sách giúp người viết nhìn 

nhận sâu sắc về yếu tố con người – chủ thể sáng tạo, hưởng thụ ẩm thực trong bối cảnh 

Tây Nam Bộ - một vùng văn hóa đặc trưng chịu tác động và ảnh hưởng rất lớn bởi 

điều kiện tự nhiên -  lịch sử. 

Cơ sở văn hóa Việt Nam (1999) của Trần Ngọc Thêm được xem là “tài liệu 

nền” để tham khảo và giảng dạy các môn học liên quan đến văn hóa. Cuốn sách được 

chia làm 6 chương, gồm các vấn đề: 1/ Văn hóa học và văn hóa Việt Nam. 2/ Văn hóa 

nhận thức. 3/ Văn hóa tổ chức đời sống tập thể. 4/ Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân. 

5/ Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. 6/ Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. 

Từ trang 187 – 199 tác giả đã đề cập đến quan niệm về ăn uống, về nông nghiệp là 

nguồn gốc của sự chế biến và những đặc tính quan trọng của ẩm thực. Đặc biệt trong 

phần này, tác giả đã đưa ra nhận định: “Ăn uống là văn hóa, chính xác hơn đó là văn 

                                              
9
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 

Văn hóa Liên Hiệp Quốc) 
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hóa tận dụng môi trường tự nhiên" [107, tr 187]. Trong đó, yếu tố tự nhiên tác động rất 

lớn đến tập quán ăn uống của người Việt Nam, thể hiện trong cơ cấu bữa ăn của các 

dân tộc, vùng miền. Tác giả cũng nâng ăn uống lên vị trí cao trong văn hóa ứng xử với 

môi trường tự nhiên: nghệ thuật ẩm thực. Đồng thời phân tích rõ những đặc tính của 

ẩm thực Việt Nam: tính tổng hợp, cộng đồng, mực thước, biện chứng và linh hoạt. 

Quyển sách cung cấp nhiều luận điểm trong nghiên cứu văn hóa trên nhiều bình diện, 

giúp cho chúng tôi nhận thức các vấn đề nghiên cứu một cách toàn diện hơn. Tác giả 

cũng dành khá nhiều trang (so với các mục khác) để nêu những vấn đề liên quan đến 

ẩm thực, song chưa làm rõ được nội hàm khái niệm văn hóa ẩm thực. Mặt khác, những 

phân tích, chứng minh liên quan đến cách con người tận dụng môi trường tự nhiên chỉ 

phù hợp với điều kiện lịch sử, môi trường sinh thái – nhân văn của đồng bằng Bắc Bộ, 

chưa sát hợp với các vùng miền khác, đặc biệt là vùng Tây Nam Bộ, nhất là trong bối 

cảnh biến đổi môi trường, khí hậu như hiện nay.  

Giao lưu tiếp biến văn hóa ở cộng đồng đa dân tộc (Việt, Khmer, Hoa) tại xã 

Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (2011) của Nguyễn Ngọc Thu
10

. Nội 

dung bài viết hướng đến sự biến đổi văn hóa các tộc người đang cùng cộng cư trên một 

lãnh thổ nhất định. Bài viết cũng đề cập đến nhận định của các nhà Nhân học Mỹ: 

“Giao lưu tiếp biến văn hóa là sự tương hỗ lẫn nhau giữa hai nền văn hóa. Sự tương hỗ 

này có khi diễn ra không cân xứng, và kết quả sẽ có một nền văn hóa bị hút vào trong 

một nền văn hóa khác, hoặc bị thay đổi bởi một nền văn hóa khác; hay cả hai nền văn 

hóa cùng thay đổi” [115, tr 39]. Quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa sẽ nảy sinh ra 

hiện tượng đồng hóa văn hóa cùng lúc với việc xác lập vị thế xã hội của dân tộc chiếm 

đa số. Trên cơ sở đã khảo nghiệm thực tế những biểu hiện mang tính văn hóa chung 

của ba dân tộc, những biểu hiện mang tính biến đổi văn hóa và những biểu hiện mang 

tính hội tụ trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tác giả kết luận: “Sự đồng nhất, biến đổi 

và pha trộn trong các loại hình văn của ba dân tộc Việt, Khmer, Hoa ở xã Bình An là 

kết quả không thể tránh khỏi của quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa trong suốt hàng 

thế kỷ qua. Những yếu tố văn hóa đặc trưng mang tính tộc người dần hòa lẫn vào 

nhau, trở thành yếu tố chung mang tính khu vực” [115, tr 44]. Có một sự kế thừa lý 

thuyết biến đổi văn hóa và kinh nghiệm điền dã từ những nghiên cứu của Julian H. 

Steward và John W. Berry trong bài viết này. Nội dung bài viết gợi cho chúng tôi cách 
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thu thập dữ liệu để chứng minh cho luận điểm trên khi nghiên cứu những điểm tương 

đồng và khác biệt của văn hóa ẩm thực trong so sánh với các dân tộc khác cùng định 

cư trên vùng đất Vĩnh Long.  

Tiếp biến văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lý thuyết hệ thống (2014) của 

Nguyễn Thừa Hỷ
11

. Bài viết tiếp cận lý thuyết hệ thống để nghiên cứu những mối quan 

hệ tương tác giữa các thành tố nằm trong hệ thống văn hóa. Trên cơ sở đó, tác giả xác 

định tiếp biến văn hóa diễn ra trong 3 hệ thống quan trọng: 1/ Tiếp biến văn hóa Việt 

Nam trong hệ thống toàn cầu; 2/ Tiếp biến văn hóa Việt Nam trong hệ thống quốc gia 

thể hiện trên các mối quan hệ giữa các lĩnh vực đời sống xã hội (thí dụ: quan hệ giữa 

khoa học - công nghệ và giáo dục – đào tạo, quan hệ giữa khoa học – công nghệ và 

phát triển kinh tế…); 3/ Tiếp biến văn hóa Việt Nam trong nội tại hệ thống của từng 

lĩnh vực xã hội. Từ những nhận định và chứng minh qua thực tiễn nghiên cứu, tác giả 

đi đến kết luận: “Tiếp biến văn hóa là tác động của những mối liên hệ tương hỗ diễn ra 

trong những hệ thống cấu trúc văn hóa vĩ mô và vi mô, cùng những kết quả đem lại 

cho những thành tố bởi những tác động ấy” [63, tr 94]. Qua đó, tác giả đề xuất tiếp cận 

tiếp biến và hội nhập văn hóa trong tư duy phức hợp đa chiều thay thế cho tư duy sơ 

lược đơn giản hóa trong nghiên cứu khoa học hiện nay. 

Bài viết giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn mối quan hệ tương tác giữa các thành 

tố văn hóa và văn hóa với du lịch trong việc khai thác văn hóa ẩm thực của người Việt 

Tây Nam Bộ. Mặt khác, để xác lập vai trò văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch ở 

Tây Nam Bộ cần đặt trong bối cảnh giao lưu hội nhập thế giới với những tác động qua 

lại giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Thuyết sinh thái văn hóa và ứng dụng nghiên cứu văn hóa ở Việt Nam (2016) 

của Ngô Thị Phương Lan
12

. Bài viết ra đời trong bối cảnh Việt Nam cũng như các 

quốc gia trên thế giới đối mặt với nạn ô nhiểm, xâm hại môi trường ngày càng nghiêm 

trọng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bền vững. Nội dung giới thiệu, phân tích 

những luận điểm cơ bản cùng với hướng phát triển và ứng dụng lý thuyết sinh thái văn 

hóa trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam hiện nay.   

Sinh thái văn hóa là một trong những lý thuyết ứng dụng của ngành Nhân học 

phát triển vào thập niên 1950 đã cung cấp một cái nhìn cụ thể về sự tương tác giữa con 

người và môi trường thông qua thích nghi văn hóa. Lý thuyết sinh thái văn hóa có giá 
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trị rất hữu ích khi lý giải cho sự thích nghi của con người với các vùng sinh thái cụ thể 

từ góc độ yếu tố nội sinh. Bài viết giới thiệu phân tích nội dung cơ bản của lý thuyết 

sinh thái văn hóa cùng với một số hướng phát triển của lý thuyết này cũng như việc 

ứng dụng lý thuyết nghiên cứu sinh thái văn hóa ở Việt Nam trong bối cảnh đương đại 

đồng thời đưa ra các hướng nghiên cứu gợi mở trong tương lai theo hướng tiếp cận 

chủ yếu từ lý thuyết này. 

Tác giả cũng nhận định về việc ứng dụng lý thuyết sinh thái văn hóa trong 

nghiên cứu ở Việt Nam, tuy “đã có ít nhiều vận dụng quan điểm văn hóa như một 

phương tiện thích nghi ở khía cạnh tận dụng hay chinh phục môi trường tự nhiên phục 

vụ cho quá trình sinh tồn, nhưng chúng tôi chưa thấy những nghiên cứu theo hướng 

tiếp cận sinh thái truyền thống” vì “các yếu tố hạt nhân văn hóa hay lõi văn hóa chưa 

được phân tích và chứng minh như là kết quả thích nghi trực tiếp của các cộng đồng 

người với yếu tố môi trường cụ thể”. Bài viết giúp chúng tôi kiểm chứng lại lý thuyết 

biến đổi văn hóa Julian H. Steward và ứng dụng những gợi mở của Ngô Phương Lan 

về hướng nghiên cứu phù hợp với đề tài. 

Bàn về sinh thái nhân văn và phát triển bền vững (2017) của Phan Thị Anh 

Đào
13

 Lê Trọng Cúc, Hoàng Văn Thắng
14

. Nội dung nghiên cứu mức độ hệ thống gồm 

hệ xã hội và hệ tự nhiên (hệ sinh thái) để làm rõ mối quan hệ giữa con người với môi 

trường thiên nhiên. Theo các tác giả thuật ngữ Sinh thái nhân văn không chỉ mở rộng 

khái niệm sinh thái học mà đã trở thành một lý thuyết nghiên cứu được ứng dụng trong 

nhiều ngành khoa học khác nhau. Giá trị của sinh thái nhân văn là giúp cho con người 

thấy được những mối quan hệ không được thừa nhận trước kia giữa con người và môi 

trường; đồng thời cũng giúp cho con người nhận thức sâu sắc về vị trí của con người 

trong thế giới và suy nghĩ của con người về môi trường. Ở Việt Nam, lý thuyết Sinh 

thái nhân văn được ứng dụng để nghiên cứu các vấn đề: đa dạng sinh học nông nghiệp, 

bảo tồn và phát triển, phát triển bền vững, tri thức bản địa, biến đổi khí hậu, sinh thái 

nhân văn đô thị… Luận điểm: “Phát triển bền vững là sự phát triển mà trong đó các 

giá trị kinh tế, xã hội và môi trường luôn luôn tương tác với nhau trong suốt quá trình 

quy hoạch, phân bố lợi nhuận công bằng giữa các tầng lớp trong xã hội và khẳng định 

các cơ hội cho sự phát triển, duy trì một cách liên tục cho các thế hệ mai sau” [35] 
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được đề cập trong bài viết được chúng tôi phát huy trong việc đề xuất các giải pháp 

khai thác ẩm thực trong hoạt động du lịch ở Vĩnh Long. 

Tiếp biến văn hóa (2021) đăng trên Wikipedia (Bách khoa toàn thư mở) đã 

được sự đóng góp của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Theo đó, tiếp biến 

văn hóa là quá trình giao lưu của hai nền văn hóa, làm thay đổi tâm lý con người, đời 

sống xã hội để thích ứng với nền văn hóa của xã hội đương thời. Đối với cá nhân hay 

nhóm người thì tiếp biến văn hóa là cách thức để cá nhân (hoặc nhóm) hòa nhập với 

nền văn hóa đương thời, vừa giữ được truyền thống của họ vừa tạo những giá trị mới. 

Tuy vẫn còn không ngừng được bổ sung nhưng tính đến thời điểm thực hiện 

luận án này thì đây là định nghĩa được cập nhật gần nhất và có tính khái quát. Khái 

niệm trên được chúng tôi sử dụng như một phần của cơ sở lý luận để tìm hiểu về văn 

hóa ẩm thực tiếp xúc mạnh mẽ, lâu dài với nền văn hóa các cộng đồng dân tộc khác 

cùng cộng cư trên vùng đất Tây Nam Bộ. 

1.1.2 Ẩm thực, văn hóa ẩm thực  

Tài liệu nước ngoài  

Food and Culture (2008 - Ẩm thực và văn hóa - tái bản lần thứ 4) của Carole 

Counihan
15

 và Penny Van Esterik
16

. Đây là cuốn sách bán chạy nhất toàn cầu, là tài 

liệu quan trọng cho các khóa học về thực phẩm và sử dụng cho những nghiên cứu về 

văn hóa ẩm thực ở các nước kể từ khi nó được xuất bản lần đầu vào năm 1997. Nội 

dung cuốn sách chia làm 4 phần. Phần 1: Ý nghĩa và thực hành, gồm 8 chuyên đề trình 

bày ý nghĩa của thực phẩm và những trải nghiệm ăn uống giữa các nền văn hóa khác 

nhau; Phần 2: Đại diện và bản sắc, gồm 9 chuyên đề đi sâu vào vấn đề giới tính, dân 

tộc và sự phân biệt đẳng cấp trong cách thức tiêu dùng thực phẩm thậm chí cách ăn 

uống của đàn ông và phụ nữ cũng nói lên vấn đề về giới tính, cá tính; Phần 3: Sản xuất 

toàn cầu và địa phương, gồm 9 chuyên đề trình bày những tác động của chính trị, kinh 

tế, xã hội của mỗi quốc gia; xu hướng toàn cầu hóa và công nghiêp hóa đã tác động rất 

lớn đến sản xuất thực phẩm trên toàn thế giới; Phần 4: Chính trị thực phẩm gồm 5 

chuyên đề trình bày những tác động của xu hướng chính trị ở các quốc gia đến nền 

công nghiệp thực phẩm và những vấn đề liên quan đến sức khỏe của con người.  
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Cuốn sách đã đưa ra một thông điệp quan trọng và thiết yếu: Thực phẩm chạm 

đến mọi thứ quan trọng đối với con người; nó đánh dấu sự khác biệt xã hội đồng thời 

củng cố các mối liên kết xã hội giữa các dân tộc, quốc gia trên toàn thế giới. Giữa thực 

phẩm và văn hóa là một sự hỗ tương diễn ra liên tục qua các thời kỳ lịch sử con người. 

Thực phẩm là cầu nối của con người với con người trên toàn thế giới. Những quan 

điểm nhìn nhận có tính chất toàn diện về vai trò, chức năng và giá trị của thực phẩm; 

những phân tích của các nhà nghiên cứu văn hóa và thực phẩm ở những góc độ khác 

nhau (kinh tế, chính trị, giới tính, dân tộc…) trong tài liệu này giúp chúng tôi có cái 

nhìn toàn diện và đánh giá sâu sắc hơn về văn hoá ẩm thực của người Việt Tây Nam 

Bộ trong mối quan hệ với lịch sử, chính trị và kinh tế khu vực và quốc gia. 

Food Culture in Southeast Asia (2008 - Văn hóa ẩm thực Đông Nam Á) cuốn 

sách này nằm trong bộ “Food Culture around the World” (Văn hóa ẩm thực vòng 

quanh thế giới). Khác với cách nhìn của Ken Albala, giáo sư Penny Van Esterik
17

 (nữ) 

có thời gian sống và nghiên cứu ở Đông Nam Á rất dài; cho nên trong công trình này 

đã nêu bật mối liên quan giữa các nền ẩm thực khu vực này thông qua các bằng chứng 

về lịch sử, khảo cổ. Đồng thời, hướng nghiên cứu tác giả tập trung vào các vương quốc 

bị ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, từ đó xem xét mối liên hệ giữa việc buôn bán gia vị 

đối với quá trình thuộc địa hóa châu Âu. Về việc nghiên cứu món ăn và các thành phần 

chính, tác giả xem lúa gạo là “biểu tượng văn hóa chủ đạo” cho ẩm thực khu vực. 

Cuốn sách đã nêu được những đặc trưng của nhà bếp Đông Nam Á, trong đó có phân 

công lao động, mua sắm, chế biến và chuẩn bị món ăn. Các chương sau đề cập đến 

những bữa ăn điển hình của các quốc gia; sự xuất hiện và tầm ảnh hưởng của nhà hàng 

Đông Nam Á tại các khu vực khác; các bữa ăn liên quan đến nghi lễ tôn giáo. Riêng 

chương cuối cùng viết về chế độ ăn uống và sức khỏe tác giả đã xem xét một số ý thức 

hệ cơ bản về mối quan hệ giữa món ăn và bệnh tật, đặc biệt là hệ thống dịch thể thông 

qua những thay đổi trong thói quen ăn uống của người dân khu vực này. Nhìn chung, 

cuốn sách có đầy đủ thông tin để cho khách du lịch đến Đông Nam Á có sự chuẩn bị 

tinh thần trước đối với thức ăn và văn hóa ẩm thực mà họ sẽ gặp trong chuyến hành 

trình của mình. Nội dung cuốn sách giúp người viết đối chiếu để tìm ra những điểm 

tương đồng và khác biệt của ẩm thực Đông Nam Á với ẩm thực của người Việt ở Vĩnh 

Long và Tây Nam Bộ khi được chế biến từ những nguyên liệu chính có trong tự nhiên 
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 Penny Van Esterik là một nhà nhân học văn hóa đã thực hiện hầu hết các nghiên cứu của mình ở khu vực 

Đông Nam Á, đặc biệt là lĩnh vực nhân học dinh dưỡng (nutritional anthropology). 
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hoặc được nuôi, trồng trên phạm vi toàn khu vực (chẳng hạn việc sử dụng trái dừa 

trong chế biến ẩm thực). 

Food Cultures of the World Encyclopedia (2011 - Bách khoa toàn thư thế giới 

về văn hóa ẩm thực) do Ken Albala
18

 biên tập. Có thể nói, hiếm có bộ sách nào trình 

bày chi tiết về văn hóa ẩm thực như vậy. Bộ sách bao gồm thông tin về thức ăn, bữa 

ăn, phương pháp chế biến, công thức nấu ăn, các món ăn dùng trong lễ hội, sức khỏe 

và chế độ ăn uống, không chỉ ở đặc sản nổi bật của các quốc gia trên thế giới mà còn 

đề cập đến ẩm thực của các bộ lạc và dân tộc thiểu số chưa hoặc ít được nghiên cứu. 

Thậm chí, bộ sách còn có phần đề cập đến thức ăn trong không gian, trình bày chi tiết 

về những gì các phi hành gia được ăn và cách họ chuẩn bị chế độ ăn uống và dinh 

dưỡng cho chuyến du hành vũ trụ. Đặc biệt, tập 3 của bộ sách này viết về văn hóa ẩm 

thực châu Á và châu Đại Dương trong đó đã đề cập đến văn hóa ẩm thực Việt Nam và 

mối liên hệ với các vùng văn hóa ẩm thực xung quanh nó. Công trình được giới khoa 

học tự nhiên và xã hội đánh giá cao vì những đóng góp của nó, hiện đang được bổ 

sung thêm. Nội dung phong phú của cuốn sách giúp người viết thận trọng, cân nhắc 

hơn trong việc làm rõ các vấn đề nghiên cứu luận án.  

Hai bài viết: The Diverse Cuisine of Southeast Asia và Basic Foods in 

Southeast Asia là tên hai trong số rất nhiều bài viết được đăng trên foodnetwork.com – 

một website về ẩm thực phổ biến toàn cầu. Food Network (dịch: Mạng lưới thực 

phẩm) là tên gọi một kênh truyền hình cab về cơ bản là của Mỹ (thuộc sở hữu của 

Television Food Network, GP - một liên doanh và đối tác chung giữa Discovery, Inc.
19

 

(nắm 69% cổ phần của mạng) và Nexstar Media Group, Inc.
20

 ( 31% còn lại). Cộng sự 

với Food Network là một đội ngũ chuyên gia to lớn về công nghệ thông tin, nghiên 

cứu văn hóa, nhà văn, nhà phê bình ẩm thực và các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới thực 

hiện các dự án nghiên cứu, sản xuất chương trình truyền hình, video, bài viết, thiết lập 

các ứng dụng… liên quan văn hóa ẩm thực, dẫn dắt xu hướng ẩm thực và truyền cảm 

hứng cho những ai quan tâm đến việc chế biến. Hai bài viết nêu trên nhằm giới thiệu 
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 Ken Albala (1964) là giáo sư Lịch sử tại Đại học Thái Bình Dương, ông là tác giả, biên tập 25 cuốn sách về 

thực phẩm. ông được biết đến với loạt bài "Văn hóa ẩm thực trên khắp thế giới" (Food Cultures Around the 

World) cho Greenwood Press và Rowman và Littlefield Studies về thực phẩm và ẩm thực, là cơ sở hình thành 

nên bộ sách nổi tiếng Bách khoa toàn thư thế giới về văn hóa ẩm thực (Food Cultures of the World 

Encyclopedia) 
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 Discovery, Inc. công ty truyền thông đại chúng có trụ sở chính tại Thành phố New York, Hoa Kỳ, thành lập 

lần đầu vào năm 1985. 
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 Nexstar Media Group, Inc. là một công ty truyền thông giao dịch công khai của Mỹ có văn phòng trụ sở chính 

tại Irving, Texas, Thành phố New York và Chicago 
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công thức các món ăn và nét đặc trưng văn hóa ẩm thực của vùng Đông Nam Á. Cụ 

thể như sau:  

 Trong The Diverse Cuisine of Southeast Asia (Ẩm thực đa dạng của Đông Nam 

Á), người viết nhấn mạnh đến vị thế địa văn hóa của Đông Nam Á: là ngã tư giao lưu, 

không chỉ tạo ra sự liên kết về địa lý mà còn tạo thành một nền ẩm thực của khu vực 

vừa đa dạng, phong phú và hấp dẫn. Những công thức chế biến món ăn, thức uống từ 

ẩm thực Trung Quốc, hay các loại gia vị làm từ thảo mộc có nguồn gốc Ấn Độ, hoặc 

sự chấp nhận văn hóa ẩm thực Phương Tây trong cách bày trí và thưởng thức …, tất cả 

phức hợp đó đã tạo nên một nền ẩm thực rất đặc trưng của Đông Nam Á. Tài liệu này 

giúp chúng tôi khám phá ra mối liên hệ văn hóa giữa ẩm thực Việt Nam với ẩm thực 

Đông Nam Á, Trung Quốc và Phương Tây. Mối liên hệ đó được biểu hiện cụ thể, sinh 

động trong phương thức chế biến, cách khai thác, tận dụng nguồn nguyên liệu của địa 

phương để tạo sự khác biệt (tính bản địa hóa). Qua đó thấy được sự thích ứng, linh 

hoạt trong việc sử dụng nguyên liệu, gia vị để chế biến, cách thưởng thức ẩm thực của 

người Việt Tây Nam Bộ trong quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa với các quốc gia 

khác. 

 Bài viết Basic Foods in Southeast Asia (Thực phẩm cơ bản ở Đông Nam Á) của 

Connie Trang đã trình bày 17 món ăn, nước sốt (sauce) có tính phổ biến ở hầu hết các 

nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Bài viết tuy giới thiệu ngắn gọn về các món ăn: 

được làm từ loại nguyên-phụ liệu đặc trưng và cách sử dụng trong không gian và thời 

gian nào phù hợp, nhưng giúp chúng tôi nhận ra trong số 17 loại thực phẩm phổ biến 

đó đều có trong thực đơn của ẩm thực người Việt ở Tây Nam Bộ (chỉ khác về tên gọi). 

Chẳng hạn món Súp khoai mì dừa (Coconut Tapioca Soup) thực chất là món Chè 

chuối khoai mì bột bán (hoặc khoai lang) thường được dùng để ăn chơi hoặc tráng 

miệng. Hay món Cà ri (Curries) nấu thịt gia cầm (gà, vịt) với nước cốt dừa và các loại 

gia vị (bột nghệ, lá cari, hạt điều đỏ, sả, ớt) vừa là món ăn của Thái Lan, Campuchia, 

Malaysia, Indonesia, vừa là món ăn phổ biến khắp vùng Nam Bộ: Cà ri. Đối với người 

Việt Tây Nam Bộ, món Cà ri còn được đặt trang trọng trên mâm cúng vào ngày giỗ 

ông bà ở các gia đình. Bài viết không dài (khoảng trên 1000 từ) song giúp cho chúng 

tôi nhận ra những ảnh hưởng nhất định giữa ẩm thực ở Tây Nam Bộ với các quốc gia 

trong khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Qua đó cũng cố thêm luận điểm về việc khai 

thác nguyên liệu tự nhiên để chế biến món ăn và sự tiếp xúc văn hóa ẩm thực của 
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người Việt với các quốc gia lân cận, nhất là Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Indonesia 

và Malaysia.   

Tiểu luận The Thai Food Culture (dịch Văn hóa ẩm thực Thái Lan) đăng trên 

majortests.com
21

 là một trong loạt bài viết theo chủ đề Ẩm thực trong văn hóa. Ngoài 

việc khẳng định ẩm thực Thái Lan là những bữa ăn thú vị hài hòa giữa nguyên liệu chế 

biến, màu sắc, hương vị và rất có lợi cho sức khỏe việc sử dụng các thành phần có lợi 

cho y học và dinh dưỡng. 

Các món ăn Thái Lan dựa trên sự chú ý đến chi tiết, kết cấu mà quan trọng hơn 

là sự kết nối các yếu tố khác nhau với nhau: thức ăn được đem đến cùng lúc (không 

đem từng món); sự chia sẻ món ăn cho những người chung bàn; các món ăn đều được 

trang trí bởi các hình hoa, lá chạm khắc từ rau củ quả… và nước cốt dừa được sử dụng 

làm tăng thêm hương vị đặc trưng trong một số món mặn và ngọt của người Thái. 

Qua tài liệu này, chúng tôi nhận thấy cách chế biến và lối ăn uống có tính tập 

thể gắn với thiên nhiên của người Thái Lan có nhiểu điểm tương đồng với người Việt 

Tây Nam Bộ. Và hiện nay, văn hóa ẩm thực của Thái Lan không chỉ đến Việt Nam 

bằng công nghệ thông tin mà còn qua sự đầu tư kinh tế, giao tiếp trên phương diện 

ngoại giao và trao đổi văn hóa. Điều này cũng tác động đến việc hình thành những 

món Thái Lan theo kiểu Việt xuất hiện trên danh mục ẩm thực trong nhà hàng, quán ăn 

ở Vĩnh Long và Tây Nam Bộ. 

Tài liệu trong nước  

Phong vị thời khẩn hoang trong món ăn miền Nam (2000) của Sơn Nam, bằng 

sự trải nghiệm phong phú của mình với đời sống dân gian ở Nam Bộ tác giả đã kể 

những câu chuyện về các món ăn đã có từ thời khẩn hoang lập ấp. Theo ông, lưu dân 

Việt bấy giờ sống dựa vào thiên nhiên, trân trọng thiên nhiên vì đã cung cấp cho họ 

nguồn thức ăn dồi dào, phong phú để sinh tồn trên vùng đất mới khai khẩn. Tuy đã 

mấy trăm năm trôi qua nhưng dấu ấn thiên nhiên trong cách chế biến, thưởng thức vẫn 

còn được bảo tồn và phát huy trong xã hội hiện đại. Bài viết ngắn, chủ yếu nói về 

người Việt và những món ăn ở vùng Tây Nam Bộ, chưa sâu sắc nếu xét ở góc độ khoa 

học song khắc họa một bức tranh sinh động về đời sống vật chất và tinh thần của 

người Việt thông qua các món ăn dân dã khai thác từ thiên nhiên. Các món ăn với 

không gian văn hóa của chúng phản ánh trong nội dung bài viết đã giúp chúng tôi 
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học và sau đại học. Trang này có hơn 200.000 bài luận viết về tất cả các lĩnh vực  
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kiểm chứng việc sử dụng nguồn nguyên liệu, cách thức chế biến, không gian ăn uống 

… ở một số địa chỉ du lịch văn hóa thuộc tỉnh Vĩnh Long để nhận ra sự biến đổi của 

văn hóa ẩm thực trong bối cảnh hiện nay.  

Văn hóa ẩm thực Việt Nam – Các món ăn Miền Nam (2001) của Mai Khôi, là 

những câu chuyện trải nghiệm về ẩm thực của tác giả; qua đó người đọc hiểu được 

một cách sâu sắc món ăn đó được làm từ nguyên liệu gì, thuộc vùng đất nào, cách khai 

thác ra sao, cách chế biến, thậm chí những kỹ thuật được gọi là bí quyết, tác dụng đối 

với sức khỏe và cách thưởng thức trong một không gian tương ứng. Toàn bộ cuốn sách 

như một dạng bút ký, ghi chép lại những điều “tai nghe, mắt thấy” và lồng vào đó cảm 

xúc, nhận xét của tác giả. Tuy tên sách là Văn hóa ẩm thực Việt Nam và trong toàn bộ 

các câu chuyện của gần 100 món ăn (đều là những đặc sản ẩm thực của các tỉnh Đông 

và Tây Nam Bộ) tác giả không đề cập đến khái niệm văn hóa ẩm thực. Song, qua toàn 

bộ nội dung cuốn sách và từng câu chuyện xoay quanh món ăn người đọc có thể cảm 

nhận sâu sắc hơn nội hàm khái niệm văn hóa ẩm thực để lý giải trong đề tài luận án. 

Văn hóa ẩm thực Việt Nam (2002) của Vũ Ngọc Khánh và các cộng sự, có thể 

xem như là một cuốn bách khoa toàn thư về văn hóa ẩm thực Việt Nam. Nội dung thể 

hiện công phu sưu tầm các món ẩm thực trong một số tục lệ đặc biệt có tính chất tranh 

tài và miêu tả, thống kê, phân loại các món ăn dựa trên loại nguyên liệu chế biến. Để 

tiện việc tra cứu, nhóm thực hiện công trình sắp xếp các món theo phong cách làm từ 

điển (thứ tự chữ cái A, B, C, D). Mỗi món ăn được mô tả dễ hiểu nhất về cách chế biến 

để người đọc không chỉ có kiến thức mà còn có thể thực hiện được. Đây còn là một 

công trình công phu, tỉ mỉ, có giá trị đối với việc nghiên cứu và ứng dụng về ẩm thực. 

Công trình dừng ở mức độ sưu tầm, không có nội dung về nhận định, đánh giá hoặc 

đưa ra sự lý giải về tính văn hóa của món ăn. Những ý kiến ngắn gọn về dinh dưỡng 

hay cấm kỵ có tính chất quy kết hơn là giải thích. Tuy nhiên, qua công trình sưu tầm 

này giúp người viết nhận ra tính phong phú, đa dạng trong quá trình giao lưu tiếp biến 

của văn hóa ẩm thực Việt Nam. 

Văn hóa ẩm thực Trà Vinh (2003) của Lê Tân, chủ yếu trình bày 1 số món ăn 

thông dụng được khai thác từ nguồn nguyên liệu, đặc sản của địa phương. Trước khi đi 

vào các câu chuyện gắn với món ăn, tác giả đã khái quát về tính đa dạng của tự nhiên, 

tính dung hợp văn hóa của một vùng đất cộng cư 3 dân tộc: Việt, Khmer, Hoa. Những 

món ăn (tuy không nhiều) nhưng mô tả sinh động về nguồn nguyên liệu và cách khai 
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thác; về công thức chế biến (có món còn nêu bí quyết riêng); về hành trình của món ăn 

qua các mối quan hệ xã hội và cách thưởng thức món ăn trong một không gian phù 

hợp. Tài liệu khá mỏng (so với các tài liệu dưới dạng sách mà chúng tôi tiếp cận), sự 

tập hợp các món ăn phản ánh trong nội dung không đầy đủ so với thực tế và tác giả 

không luận giải thế nào là Văn hóa ẩm thực. Tuy nhiên qua nội dung người đọc hình 

dung rõ nét những điều kiện cấu thành trong mỗi món ăn chính là văn hóa ẩm thực. 

Cuốn sách giúp người viết nhìn nhận được diễn trình của món ăn trong quá trình khảo 

sát đề tài tại các địa chỉ chế biến ẩm thực ở Vĩnh Long.  

Giáo trình Văn hóa ẩm thực (2008) của Nguyễn Nguyệt Cầm là một trong số 

tài liệu được sử dụng làm tài liệu học tập, giảng dạy trong chương trình đào tạo các 

chuyên ngành liên quan đến văn hóa và du lịch. Cuốn sách chia làm 4 chương, giới 

thiệu các nền văn hóa ẩm thực lớn trên thế giới và Việt Nam; trong đó đi sâu phân 

tích và chứng minh các nền văn hóa ẩm thực quan trọng đối với du lịch Việt Nam; 

đồng thời khái quát về các tôn giáo lớn và văn hóa ẩm thực gắn với nghi lễ tôn 

giáo, tập quán sinh hoạt của cộng đồng tín đồ. Cuốn sách cung cấp những luận cứ 

cho việc nghiên cứu khai thác văn hóa ẩm thực trong hoạt động du lịch và những 

kiến thức cần có khi sử dụng ẩm thực đối với du khách có những tôn giáo khác 

nhau. Trong cuốn này, người viết kế thừa khái niệm về văn hóa ẩm thực và những 

yếu tố tác động, ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực. 

Bản sắc ẩm thực Việt Nam (2009) của Nguyễn Nhã đã đánh dấu một bước tiến 

mới trong nghiên cứu văn hóa ẩm thực của Việt Nam, với sự tham gia của các nhà 

khoa học nổi tiếng nghiên cứu về trên các lĩnh vực: triết học, văn hóa học, sử học, 

nhân học, xã hội học… và một số đầu bếp nổi tiếng. Cuốn sách giúp người đọc có 

những khám phá thú vị từ ẩm thực dân gian đến ẩm thực của các vị quyền quý xưa kia, 

kể cả một số cách thức chế biến bí truyền trong gia đình người Việt.  

Nội dung cuốn sách chia làm 8 chương, tập trung vào nhiều vấn đề liên quan 

đến ẩm thực, như: bàn về văn hoá ẩm thực của người Việt và một số dân tộc thiểu số ở 

ba Bắc, Trung, Nam dưới góc nhìn sinh thái văn hóa; sự ăn uống thể hiện trong các 

khía cạnh đời sống xã hội và trong thời kì hội nhập; bàn về thực đạo và những nét đặc 

trưng và triết lý trong văn hoá ẩm thực Việt; phân tích đặc trưng văn hoá ẩm thực gắn 

với văn hoá vùng miền ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh giá trị văn hoá của ẩm thực 

đất Bắc; bàn về ẩm thực cung đình Huế và ẩm thực dân gian tạo nên giá trị độc đáo 
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của Ẩm thực Việt; bàn về sự gắn kết giữa văn hoá ẩm thực với phong tục tập quán ở 

Việt Nam qua mâm cỗ truyền thống của dân tộc trong những sự kiện quan trọng của 

gia đình và cộng đồng;  nhận diện những món ăn có tính phổ biến và bữa cơm gia đình 

Việt qua các vùng miền; những món ăn đồ uống Việt dùng chữa bệnh hoặc có giá trị 

dinh dưỡng; những vấn đề cần quan tâm của văn hoá ẩm thực Việt Nam như cách 

thưởng ẩm thực thống qua công cụ thực hành và những thao tác cần thiết.  

Vì chuyển tải quá nhiều vấn đề, do đó trong từng vấn đề cách diễn giải, phân 

tích chưa được sâu sắc, nhất là khi nói đến ẩm thực ở Miền Nam. Một trong những vấn 

đề quan trọng cần làm rõ: Văn hóa ẩm thực là gì, Bản sắc ẩm thực là gì cũng chưa 

được giải quyết thỏa đáng về lý luận. Tuy nhiên, cuốn sách tập hợp tài liệu của nhiều 

nhà khoa học và những đầu bếp dồi dào kinh nghiệm nên lượng thông tin phong phú, 

cung cấp kiến thức cần thiết cho những ai nghiên cứu về ẩm thực Việt Nam. 

Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực tiễn (2010) của Trần 

Quốc Vượng và Nguyễn Thị Bảy, có thể xem là 1 trong số ít công trình nghiên cứu 

văn hóa ẩm thực theo hướng lịch đại và đồng đại. Trong đó, tác giả phân tích sự tác 

động của môi trường sinh thái đến văn hóa ẩm thực dân gian được biểu hiện ở 2 

phương diện: văn hóa vật thể và phi vật thể; đồng thời nêu được những đặc điểm cơ 

bản, giúp nhận diện sắc thái văn hóa ẩm thực vùng miền và Hà Nội; lý giải sự sáng 

tạo văn hóa ẩm thực Việt Nam trong quá trình giao lưu, tiếp xúc văn hóa giữa các 

vùng miền trên đất nước và văn hóa nước ngoài. Khi bàn về văn hóa ẩm thực tác 

giả đã nêu 4 luận điểm: 1/ Ẩm thực là nhu cầu thiết yếu của con người. 2/ Định 

nghĩa văn hóa của Đào Duy Anh “Văn hóa là sinh hoạt”, do đó sinh hoạt ăn uống 

thường ngày, trong lễ nghi và chữa bệnh cũng là sinh hoạt văn hóa. 3/ Nghiên cứu 

văn hóa ẩm thực phải đặt trên nền tảng môi trường sinh thái. 4/ Nghiên cứu ẩm 

thực phải dựa trên đặc trưng vùng miền, tộc người. Các luận điểm quan trọng trên 

được người viết kế thừa, làm luận cứ để giải quyết các vấn đề đặt ra trong luận án.  

Văn hóa ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam (2012) của Nguyễn Quang 

Lê, đây là tài liệu khảo cứu về văn hóa ẩm thực với biểu hiện cụ thể là loại “cỗ lễ vật” 

gắn với các thành tố văn hóa dân gian như: phong tục, lễ hội, tri thức dân gian. Với độ 

dày 432 trang, nội dung sách chia làm 4 phần: 1/ “Văn hóa ẩm thực trong phong tục, lễ 

hội truyền thống xưa và nay”. Nội dung đề cập đến khái niệm văn hóa, cội nguồn văn 

hóa Việt Nam, văn hóa ẩm thực dân gian, phân loại lễ hội dân gian truyền thống và các 
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loại ẩm thực làm lễ vật dâng cúng thần linh. 2/ “Cỗ lễ vật dâng cúng dùng trong ngày 

lễ tết theo phong tục cổ truyền”, tác giả trình bày tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và Tết cổ 

truyền của người Việt; ý nghĩa văn hóa của những loại ẩm thực được xem là cỗ lễ vật 

dâng cúng trong các dịp lễ tết. 3/ “Cỗ lễ vật dâng cúng thần linh trong lễ hội dân gian 

truyền thống của người Việt”, tác giả nêu quan niệm dân gian về tục làm cỗ lễ vật, 

đồng thời mô tả các loại ẩm thực được xem là lễ vật dâng cúng thần trong các lễ hội ở 

đình miếu (đền) và dâng cúng Phật trong các lễ hội chùa. 4/ “Cỗ lễ vật dâng cúng thần 

linh gắn với phong tục, lễ tết của các dân tộc thiểu số”, ở phần này tuy không miêu tả 

đầy đủ 53 dân tộc thiểu số, song một số dân tộc có nền văn hóa lâu đời như: Mường, 

Thái, Tày, Ca dong, Cơ Tu, Ja rai, Ê đê, Chăm, Khmer… đều được đề cập đến.  

 Công trình có giá trị về mặt khoa học, cho thấy văn hóa ẩm thực gắn với văn 

hóa tộc người thể hiện rõ nét trong phong tục, lễ hội. Tuy nhiên, nội dung mô tả nhận 

định, đánh giá đa phần nghiêng về ẩm thực người Việt ở miền Bắc; những đánh giá, 

nhận định về ẩm thực Nam Bộ của tác giả không có điểm mới, so với những nghiên 

cứu của các công trình trước đó. Người viết tiếp thu những đánh giá của tác giả về ẩm 

thực người Việt ở Miền Bắc và Miền Trung để tìm ra những điểm giống và khác nhau 

với ẩm thực người Việt ở Vĩnh Long. 

Ẩm thực Đồng bằng sông Cửu Long – những thích nghi và biến đổi (2014), bài 

viết của Trần Phỏng Diều đã cho thấy sự khác biệt giữa ẩm thực nơi đây với các vùng 

miền khác là do đặc điểm địa lý, khí hậu, môi trường, hoàn cảnh xã hội… đã tác động 

đến khẩu vị, nguồn nguyên liệu, tập quán ăn uống của người Việt. Chẳng hạn trong 

quá trình cộng cư với các dân tộc khác, người Việt cũng tiếp nhận món Bún nước lèo 

vốn của người Khmer rồi cải tiến lại theo khẩu vị của mình. Theo tác giả: “Bún nước 

lèo của người Khmer được chế biến từ tôm, cá nấu nhừ rồi gỡ bỏ hết xương, nêm sả, 

ớt, củ ngải giã nhuyễn vào nước lèo, sau đó cho mắm bồ hóc vào cho đậm đà… Khi 

nấu bún nước lèo, người Việt lại cho thêm tép bóc vỏ, thịt heo quay và một số loại rau 

khác. Mà những loại rau này đôi khi nó khác hẳn nguyên gốc” [32, tr 69]. Bài viết tuy 

chưa bao quát ẩm thực của các dân tộc cùng cư ngụ ở Đồng bằng sông Cửu Long song 

những phân tích về sự thích nghi dẫn đến biến đổi trong văn hóa ẩm thực người Việt 

khá sâu sắc, cung cấp cho chúng tôi những luận cứ trong việc đề xuất các giải pháp ở 

chương 4 của luận án. 
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 Văn hóa ẩm thực người Việt Nam Bộ (2018) của Lê Thị Hồng Quyên nghiên 

cứu những đặc trưng văn hóa ẩm thực của người Việt ở Nam Bộ. Tác giả cho rằng: 

Tập quán ăn uống của con người bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau, từ địa lý, khí 

hậu (môi trường tự nhiên) đến lịch sử, văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng… (môi trường xã 

hội). Với những điều kiện tự nhiên, xã hội đặc thù, văn hóa ẩm thực của vùng đất Nam 

Bộ cũng mang những đặc trưng riêng biệt, khác với văn hóa ẩm thực của Miền Bắc và 

Miền Trung. Cụ thể qua những món ăn thức uống biểu hiện 3 đặc trưng cơ bản: 1. 

Tính hoang dã và hào phóng “được hình thành trên cơ sở của những điều kiện tự 

nhiên, xã hội đặc thù của vùng đất Nam Bộ, gắn với công cuộc khẩn hoang của người 

dân nơi đây trong những ngày đầu của lịch sử khai phá vùng đất này”.2/ Tính dung 

hợp trong văn hóa ẩm thực Nam Bộ “thể hiện trước hết ở sự pha trộn văn hóa ẩm thực 

các vùng miền Việt Nam”. 3/ Tính năng động phá cách trong ẩm thực phản ánh tính 

cách con người Nam Bộ “sẵn sàng chấp nhận cái mới, gia nhập cái mới vào hành trang 

văn hóa của mình như một phương thức để tồn tại, phát triển trong điều kiện mới” 

[94]. 

Bài viết phân tích dựa trên những biểu hiện bên ngoài của ẩm thực như cách 

thức chế biến, cách thưởng thức, khẩu vị hay không gian ăn uống gắn với những món 

ăn để nói lên tính chất đặc trưng của văn hóa ẩm thực người Việt khởi đầu từ thời khẩn 

hoang lập ấp. Tuy đôi chỗ diễn giải còn chủ quan song bài viết gợi cho chúng tôi tiếp 

cận đề tài trên cơ sở lý thuyết sinh thái văn hóa và giao lưu tiếp biến văn hóa để nghiên 

cứu văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ. 

Khám phá ẩm thực truyền thống Việt Nam (2019) tái bản lần 2 của Ngô Đức 

Thịnh. Tác giả trên cơ sở lý thuyết vùng và phân vùng văn hóa đã khắc họa bức tranh 

tổng hợp văn hóa ẩm thực của 3 miền bằng sự đúc kết những nét đặc trưng và tiêu biểu 

nhất. Chẳng hạn: Ẩm thực miền Bắc với đặc trưng là đa dạng, tinh tế, cầu kì mang 

chiều sâu của một vùng đất ngàn năm văn vật. Ẩm thực miền Trung là sự kết hợp 2 

yếu tố rừng và đậm hương vị biển, giữa yếu tố Việt pha trộn với nét riêng của các tộc 

người. Ẩm thực miền Nam là sản phẩm độc đáo phản ánh quá trình giao lưu tiếp biến 

văn hóa với các dân tộc và gắn với quá trình khẩn hoang lập làng. Ngoài ra, tác giả 

đứng trên quan điểm nghiên cứu văn hóa dân gian để phân tích giá trị dinh dưỡng của 

thức ăn, bồi dưỡng cơ thể và phòng bệnh, trị bệnh, giúp người đọc tìm về nguồn cội 

của ẩm thực.  
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Công trình rất công phu, thể hiện sự dày công nghiên cứu của tác giả, không chỉ 

cung cấp những kiến thức cơ bản về ẩm thực và văn hóa ẩm thực mà còn giúp chúng 

tôi kiểm chứng lại, đối chiếu giữa các tài liệu viết về ẩm thực Tây Nam Bộ với thực 

trạng qua khảo sát ở tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, riêng với ẩm thực Miền Nam có rất 

nhiều biến đổi, nhất là sau năm 1975, do đó cần khảo sát lại thực trạng trên cơ sở đối 

chiếu với các nghiên cứu ít ỏi trước đó mới có thể lý giải và đánh giá đúng mức một 

nền ẩm thực Miền Nam vừa cao sang vừa dân dã trong sự bày trí và không gian 

thưởng thức; vừa tinh tế lại vừa đơn sơ trong cách thức chế biến, vừa cố giữ truyền 

thống nhưng cũng sẵn sàng dung nạp cái mới để phù hợp với nhu cầu và khẩu vị của 

nhiều người. Một nền ẩm thực mà tính giao lưu tiếp biến thể hiện sinh động và đầy đủ 

nhất trên các món ăn thức uống, là kết quả của một quá trình cộng cư của các dân tộc 

trên những điều kiện ưu đãi của tự nhiên. Những hạn chế của công trình trên chúng tôi 

sẽ cố gắng để phản ánh phần nào trong nội dung của luận án của mình khi trình bày về 

đặc trưng và giá trị của văn hóa ẩm thực người Việt ở Vĩnh Long. 

1.2 NGHIÊN CỨU VỀ DU LỊCH VÀ KHAI THÁC VĂN HÓA ẨM THỰC 

TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH  

1.2.1 Cơ sở lý luận và loại hình du lịch 

Hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng (2012) là tài liệu do Quỹ Châu Á và 

Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề nông thôn Việt Nam xuất bản. Tài liệu đúc 

kết từ việc thực hiện dự án “Du lịch cộng đồng cho các làng nghề thủ công truyền 

thống ở Bắc Ninh” do Quỹ Châu Á hợp tác với Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành 

nghề nông thôn Việt Nam biên soạn và phát hành. Nội dung tài liệu chia làm ba phần: 

1/ Các vấn đề chung 2/ Các bước cần thiết để triển khai một mô hình Du lịch cộng 

đồng 3/ Mô hình Du lịch cộng đồng tại Bắc Ninh. Trong phần 1 của tài liệu đã trình 

bày khái niệm du lịch, du lịch cộng đồng và các thể loại của Du lịch cộng đồng. Đây là 

chương quan trọng về mặt lý luận giúp nhận diện rõ loại hình và thể loại trong quản lý 

và tổ chức hoạt động du lịch ở Việt Nam; đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu khoa 

học để ứng dụng loại hình Du lịch cộng đồng trong điều kiện thực tiễn của mỗi địa 

phương (qua trường hợp Bắc Ninh). Người viết đã kế thừa nội dung về lý luận và 

những kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn được phản ánh trong tài liệu để làm sáng tỏ 

phần lý luận của đề tài.  
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Giáo trình du lịch văn hóa - những vấn đề về lý luận và nghiệp vụ (2014) do 

Trần Thúy Anh chủ biên, cung cấp những kiến thức cơ bản về du lịch, văn hóa du lịch; 

những kỹ năng, nghiệp vụ du lịch văn hóa trong sự nhận diện, khai thác các giá trị văn 

hóa vật thể và phi vật thể; trong xây dựng và xúc tiến các tour, tuyến du lịch văn hóa; 

đồng thời nêu định hướng khai thác các giá trị văn hóa vào du lịch phải hướng đến sự 

phát triển bền vững của dân tộc, quốc gia. Cuốn sách giúp cho người viết thấy được 

mối quan hệ chặt chẽ của du lịch và văn hóa; đồng thời nhận thức được tầm quan trọng 

của việc khai thác các giá trị văn hóa đem lại lợi ích kinh tế và cũng phải khẳng định 

được nội lực văn hóa dân tộc. Trong chương 1: Các khái niệm cơ bản, nhóm tác giả đã 

bước đầu làm rõ quan niệm về du lịch và du lịch văn hóa. Những nghiên cứu về mặt lý 

luận của giáo trình trong chương này được chúng tôi tiếp thu và ứng dụng trong đề tài. 

Chương 2 và chương 3 của giáo trình đi sâu giới thiệu và hướng dẫn kỹ năng, nghiệp 

vụ Du lịch văn hóa cũng được người viết luận án tham khảo, làm cơ sở nghiên cứu tổ 

chức khai thác ẩm thực vào du lịch ở Vĩnh Long. 

Các loại hình Du lịch hiện đại (2016) – Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế do Trường 

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (SAIGONACT) phối hợp với 

trường Đại học Charles De Gaulle – Lill3 (Pháp) tổ chức vào ngày 20 và 21/10/2016. 

Kỷ yếu gần 40 bài tham luận do các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia. 

Trong số đó, 2 bài viết: Du lịch ẩm thực – loại hình du lịch tăng trưởng nhanh trong 

thế kỷ XXI và tiềm năng, phương hướng phát triển ở Việt Nam của Phan Thị Thu Hiền 

(Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh); bài Cộng 

đồng địa phương trong phát triển du lịch - một vài suy nghĩ về du lịch cộng đồng ở 

Đồng bằng sông Cửu Long của Phan Huy Xu và Võ Văn Thành, là những bài viết có 

nội dung liên quan đến những vấn đề đặt ra trong nội dung luận án.  

Khai thác di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương trong phát triển du lịch ở 

Đồng bằng sông Cửu Long (2016) của Cao Mỹ Khanh và Nguyễn Đức Toàn. Hai tác 

giả đã áp dụng các thao tác nghiên cứu phù hợp (thu thập tài liệu, khảo sát thực địa và 

phỏng vấn sâu) để thực hiện bài viết nên kết quả có độ tin cậy cao. Nội dung bài viết 

nhấn mạnh vai trò quan trọng của di sản văn hóa và phân tích tiềm năng, thế mạnh 

trong việc khai thác đưa vào hoạt động du lịch, được cấu thành 3 phần: phần giới thiệu 

chung trình bày phương pháp nghiên cứu và làm rõ các khái niệm. Phần 2: tập trung 

mô tả và phân tích một số di sản văn hóa phi vật thể nổi bật ở Đồng bằng sông Cửu 
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Long, như: Văn hóa sông nước và chợ nổi, các lễ hội truyền thống, nghề và làng nghề 

truyền thống, các loại hình nghệ thuật trình diễn và các giá trị văn hóa ẩm thực. Phần 

3: đánh giá thực trạng khai thác di sản trong hoạt động du lịch – những thành tựu và 

hạn chế. Phần 4: trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp khả thi trên điều 

kiện thực tế ở Đồng bằng sông Cửu Long. Bài viết giúp chúng tôi khẳng định ẩm thực 

truyền thống địa phương như một di sản trong kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể 

của người Việt, cần được bảo tồn và phát huy trong nội dung đề xuất các giải pháp 

nhằm khai thác giá trị ẩm thực trong du lịch ở Vĩnh Long. 

1.2.2 Khai thác văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch 

Nét độc đáo ẩm thực Việt Nam qua đánh giá của du khách quốc tế (2014) của 

Dương Quế Nhu, Nguyễn Tri Khang Nam, Nguyễn Thị Thảo Ly. Đây là bài báo đăng 

trên Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, số 30. Theo nhóm tác giả: không chỉ 

phục vụ nhu cầu ăn uống cho du khách mà trong xu thế phát triển du lịch hiện nay thì 

ẩm thực đã trở thành mục đích của chuyến đi. Việc mong muốn được khám phá thông 

qua món ăn, đồ uống mang đậm bản sắc văn hóa địa phương đã được nhiều doanh 

nghiệp lữ hành trên thế giới đưa vào trong các chương trình du lịch. Bài viết nhấn 

mạnh tầm quan trọng của ẩm thực; khái quát đặc trưng ẩm thực của các vùng miền và 

đi sâu vào những nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam qua sự đánh giá của 100 du khách 

quốc tế. Tuy số lượng khảo sát không nhiều song đây là những mẫu đại diện với tỉ lệ 

giới tính tương đối hài hòa (nam: 49%, nữ 51%), biên độ tuổi khá dài (17 đến trên 70) 

đến từ các châu lục khác nhau. Kết quả nghiên cứu là cứ liệu khoa học để nhóm đề 

xuất các giải pháp khả thi.  

Đây là bài viết có hàm lượng khoa học đáng tin cậy. Chúng tôi kế thừa một số 

luận điểm cũng như nội dung câu hỏi khảo sát để thực nghiệm trong quá trình khảo sát 

thực địa ở Vĩnh Long về văn hóa ẩm thực ở các địa chỉ hoạt động du lịch. 

Du lịch ẩm thực – loại hình du lịch tăng trưởng nhanh trong thế kỷ XXI và tiềm 

năng, phương hướng phát triển ở Việt Nam (2016) của Phan Thị Thu Hiền, đây là bài 

viết đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Các loại hình du lịch hiện đại do 

Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 

liên kết với Ban Cao học Châu Á Trường Đại học Charles de Gaulle – Litte 3 (Pháp) 

tổ chức. Sau phân tích tầm quan trọng của du lịch ẩm thực, xác định ẩm thực là nhu 

cầu không thể thiếu của du khách, đã được các tổ chức du lịch quốc tế đặc biệt quan 
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tâm, tác giả đưa ra những giải pháp phát triển du lịch gắn với ẩm thực ở Việt Nam. 

Theo tác giả để thực hiện các giải pháp cần chú trọng bản sắc dân tộc; đầu tư và phát 

triển vốn văn hóa của dân tộc, địa phương trong bối cảnh hiện nay. Bởi vì: “Toàn cầu 

hóa trong hội nhập không phải là nhất thể hóa mà thực ra, ngược lại, chính là khẳng 

định giá trị bản sắc riêng biệt của địa phương. Mỗi dân tộc cần xây dựng thương hiệu 

du lịch ẩm thực dựa trên sự độc đáo” [48, tr 95]. Bên cạnh đó, người viết cũng đưa ra 

quan điểm về đầu tư và phát triển du lịch ẩm thực gắn với vai trò của người chế biến:  

Di sản phi vật thể này có thể đúc kết trong bộ nhận diện thương hiệu 

(logo, slogan), truyền đạt qua thuyết minh du lịch (các loại văn bản, quảng 

cáo… lời diễn thuyết của hướng dẫn viên) và được hiển thị qua thực hành của 

những người đầu bếp với tư cách là những nhân vật chính. Đồng thời, cần đầu 

tư, phát triển các sự kiện phong phú bao gồm các hình thức hoạt động, các nghi 

thức của văn hóa ẩm thực [48, tr 95]. 

Bài viết đã tạo được sự quan tâm của nhiều người tham gia hội thảo. Bởi vì ẩm 

thực không chỉ thỏa mãn nhu cầu của du khách mà nó còn là diện mạo văn hóa, tiềm 

năng kinh tế và thể hiện tính liên kết xã hội ở mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Tuy 

không đi sâu phân tích đặc trưng văn hóa ẩm thực song những luận điểm tác giả đưa ra 

giúp chúng tôi kiểm chứng hiện trạng tổ chức du lịch ẩm thực trên những điều kiện tự 

nhiên, văn hóa – xã hội và đặc biệt là yếu tố con người ở tỉnh Vĩnh Long. Trên cơ sở 

đó những giải pháp chúng tôi đề xuất mới có tính khả thi. 

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù Đồng bằng sông Cửu Long lý thuyết và 

thực tiễn (2018) là tập kỷ yếu của đề tài “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh An 

Giang” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh 

triển khai dưới sự tài trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung công trình rất phong phú, gồm 28 bài viết tập trung 

vào 2 vấn đề chính: “Những vấn đề lý luận về xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho 

Đồng bằng sông Cửu Long” và “Bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế cho phát 

triển du lịch đặc thù Đồng bằng sông Cửu Long”. Trong tập kỷ yếu, nội dung các bài: 

“Cơ sở lý luận cho việc xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh An Giang”, “Thiết kế 

và thử nghiệm sản phẩm du lịch ẩm thực xứ dừa”, “Du lịch ẩm thực Đồng bằng sông 

Cửu Long” có nội dung liên quan đến những vấn đề đặt ra để giải quyết trong luận án. 

Tuy nhiên, với hàm lượng của bài viết, các tác giả chưa làm rõ được mối quan hệ giữa 
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văn hóa ẩm thực với du lịch trong bối cảnh hiện nay của Đồng bằng sông Cửu Long. 

Sự phân tích, đánh giá chỉ thông qua khảo sát tài liệu nhiều hơn là đúc kết từ trải 

nghiệm thực tiễn hoạt động văn hóa và du lịch ở Tây Nam Bộ. 

1.3 NGHIÊN CỨU VỀ LỊCH SỬ, VĂN HÓA TÂY NAM BỘ VÀ TỈNH 

VĨNH LONG  

1.3.1 Lịch sử, văn hóa Tây Nam Bộ  

Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ (2014) do Trần Ngọc Thêm chủ biên. 

Công trình chuyên khảo này tập hợp nhiều bài viết của 16 nhà nghiên cứu và giảng 

dạy ở Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình 

chia làm 5 chương. Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc nghiên cứu văn hóa 

người Việt vùng Tây Nam Bộ. Từ chương 2 đến chương 4 trình bày nội dung theo các 

chủ đề: văn hóa văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức, văn hóa ứng xử với môi trường tự 

nhiên, văn hóa ứng xử với môi trường xã hội. Chương 5: tính cách văn hóa đặc thù của 

người Việt vùng Tây Nam Bộ.  

Đây là công trình biên soạn khá công phu với 889 trang viết, cung cấp nhiều 

thông tin về văn hóa người Việt ở Tây Nam Bộ. Tuy ở một số bài viết, việc khảo tả, 

nhận định được các tác giả thực hiện trên cơ sở sưu tập một vài tài liệu trước, thiếu sự 

trải nghiệm thực tế và những phương pháp nghiên cứu cần thiết của ngành dân tộc học 

và văn hóa dân gian, nên đôi chỗ còn chủ quan và hời hợt trong đánh giá về tính cách, 

về khí chất của con người nơi đây, cũng như những biểu hiện về văn hóa vật chất và 

văn hóa tinh thần. Ngoài ra, một số ngôn ngữ địa phương sử dụng trong vài bài viết đã 

không được tìm hiểu thấu đáo dẫn đến sai sót trong lý giải các vấn đề nghiên cứu. 

Song đây là công trình tiếp cận đối tượng nghiên cứu theo hướng liên ngành văn hóa 

học, giúp người đọc nhận rõ diện mạo người Việt trên một vùng văn hóa sông nước. 

Từ đó, phát hiện ra những điểm tương đồng và khác biệt trong văn hóa người Việt Tây 

Nam Bộ nói chung và văn hóa người Việt ở tỉnh Vĩnh Long nói riêng.  

Bước đầu tìm hiểu tục cúng việc lề của người Việt ở Tây Nam Bộ (2015) của 

Ngô Thị Hồng Quế, giới thiệu về tục cúng việc lề - một trong nét văn hóa đặc trưng, 

độc đáo của người Việt ở Tây Nam Bộ. Đây là một dạng thờ cúng tổ tiên được lập 

định ra để tưởng nhớ công ơn của tiền nhân đã khai phá vùng đất hoang để con cháu 

sau đó sinh cơ, lập nghiệp và tạ ơn các vị thần cùng những lưu dân tiên phong đã hy 

sinh trên con đường Nam tiến. Cúng việc lề còn được xem như một hình thức ghi gia 
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phả dòng họ bằng biểu tượng thông qua các vật cúng và thức cúng (chủ yếu là những 

món ăn được chế biến đơn giản hoặc 1 loại lễ phẩm mang ý nghĩa đặc thù của dòng 

họ). Đó còn là một loại ký hiệu để những thế hệ sau nhận biết nhau dù tổ tiên đã thay 

tên, đổi họ. Bài viết tuy chưa lý giải một cách khoa học được các vật cúng, thức cúng 

đặc trưng của mỗi dòng họ; đặc biệt chưa làm rõ những nét tương đồng và khác biệt 

trên những thức cúng của những dòng họ qua khảo sát; những ý kiến nhận xét trên mỗi 

hành động lễ còn mang tính chủ quan, song qua sự khảo tả tục cúng này đã giúp chúng 

tôi nhận ra dấu ấn thời khẩn hoang trong văn hóa ẩm thực của người Việt và vai trò 

quan trọng của ẩm thực trong nghi lễ tại gia và cộng đồng. 

Đồng bằng sông Cửu Long nét sinh hoạt xưa và văn minh miệt vườn (2018) của 

Sơn Nam là cuốn sách thuộc loại khảo cứu, phản ánh các vấn đề về lịch sử, địa lý tự 

nhiên, hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống sinh hoạt lao động, điều kiện đi 

lại, hình thức giao thương, hoạt động vui chơi giải trí, các tín ngưỡng - tôn giáo, tính 

cách cộng đồng được hình thành trên những điều kiện đặc thù, quá trình giao lưu tiếp 

biến văn hóa giữa người Việt với các dân tộc cộng cư và với văn hóa phương Tây qua 

con đường cai trị thuộc địa. Tất cả đã hình thành diện mạo văn hóa – kinh tế đặc trưng 

của Đồng bằng sông Cửu Long. Cuốn sách chứa đựng nhiều thông tin hữu ích cho việc 

nghiên cứu luận án. Những nội dung phong phú của cuốn sách giúp chúng tôi tiếp cận 

đa chiều và toàn diện khi nghiên cứu văn hóa ẩm thực của người Việt. Cách nhận định 

và lý giải những vấn đề về đời sống văn hóa, xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long, nhất là những trang viết về “văn minh miệt vườn” giúp củng cố lập luận của 

chúng tôi khi nghiên cứu văn hóa ẩm thực của người Việt ở tỉnh Vĩnh Long – là địa 

phương nằm trong khu vực “văn minh miệt vườn” như tác giả Sơn Nam đã mô tả. 

1.3.2. Lịch sử, văn hóa tỉnh vĩnh long 

Vĩnh Long xưa và nay (1967) của Huỳnh Minh thuộc thể loại sưu tầm – khảo 

cứu. Trong Lời nói đầu tác giả đã trình bày mục đích của công trình: “… đã sanh làm 

một kiếp người, không làm được việc gì giúp ích cho xứ sở quê hương, không tài làm 

chính trị, không vác súng ra tiền tuyến để bảo vệ non sông, không mưu ích cho đồng 

bào chủng tộc thật là một điều đáng tủi hổ. Đành âm thầm lặng lẽ làm một công việc 

sưu tầm, khảo cứu, theo dấu người xưa, góp công phục vụ nền văn hóa nước nhà trong 

muôn một” [78, tr12]. Trên tinh thần đó, tác giả tổng hợp thông tin dựa trên các tài liệu 

nghiên cứu lịch sử, chính trị, văn hóa – xã hội trong và ngoài nước về Nam Kỳ và 
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Vĩnh Long, cùng với kết quả khảo nghiệm thực địa để sưu tập tư liệu. Cuốn sách chia 

làm 6 phần, bao quát nhiều nội dung về: lịch sử, địa lý tự nhiên, hành chính, di tích – 

huyền sử - giai thoại, các bậc danh nhân, văn hóa nghệ thuật, tôn giáo, văn vật, bộ máy 

cai trị và những vấn đề về kinh tế - xã hội đương thời (thời điểm viết sách).  

Cuốn sách của ông có thể xếp vào dạng Địa phương chí, dung chứa nhiều thông 

tin viết theo lối kể chuyện, nên nhận định và phân tích những vấn đề liên quan đến đề 

tài này chưa thật sâu sắc như mong muốn. Song đã giúp chúng tôi nắm những kiến 

thức cơ bản về Vĩnh Long và phát hiện được ở tỉnh này vừa những đặc trưng chung 

của miền Tây Nam Bộ vừa có những nét riêng độc đáo, nhất là trên phương diện văn 

hóa – xã hội.  

Địa chí Vĩnh Long (2017) do Tỉnh ủy chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2017là công trình khoa học xã hội nhân văn lớn nhất 

của tỉnh Vĩnh Long từ trước đến nay, quy tụ một nguồn lực nghiên cứu rất lớn gồm 

các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu và các cán bộ làm công tác ở 

các lính vực liên quan ở các huyện thị thành phố thuộc tỉnh. Kết quả nghiên cứu là sự 

kết hợp giữa việc khai thác nguồn tài liệu trước đó kết hợp với khảo sát thực địa, tổ 

chức hội thảo, tọa đàm, tư vấn từ các nhà khoa học. Nội dung Địa chí bao quát các lĩnh 

vực: thiên nhiên, lịch sử xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa được diễn giải theo phương 

pháp đồng đại và lịch đại. Nội dung Địa chí Vĩnh Long chia làm 2 tập. Tập 1 gồm 3 

phần: Phần thứ nhất: Địa lý; Phần thứ hai: Chính trị – quân sự – an ninh; Phần thứ ba: 

Kinh tế. Tập 2 gồm 3 phần: Phần thứ 4: Lịch sử; Phần thứ năm: Văn hóa – xã hội; 

Phần thứ sáu: Lược chí thành phố Vĩnh Long và các huyện, thị.  

Cuốn sách chủ yếu sử dụng cách khảo tả trên các cung cấp cho chúng tôi hiểu 

rõ hơn tiềm năng, thế mạnh cũng như những hạn chế, khó khăn của tỉnh trong quá 

trình xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt, nội dung Phần thứ ba: Kinh tế 

(Tập 1) và Phần thứ 4: Lịch sử; Phần thứ năm: Văn hóa – xã hội (Tập 2) được chúng 

tôi kế thừa làm sáng tỏ nội dung luận án. 

Lịch sử văn hóa tỉnh Vĩnh Long (2021), bài viết đăng trên trang mạng của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã khái quát quá trình hình thành nền chính trị hành 

chính của vùng đất này qua các giai đoạn lịch sử khác nhau: từ một vùng đất hoang vu 

nằm trong Thủy Chân Lạp của người Khmer, cho đến thế kỷ XVII lưu dân Việt đến 

khẩn hoang và sau đó là người Hoa đến định cư làm rẫy và mua bán. Với vị trí nằm 
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dọc theo trục giao thông trọng yếu nối hai miền Đông Tây Nam Bộ nên Vĩnh Long đã 

sớm phát triển sau khi công cuộc khẩn hoang lập ấp hoàn thành; đồng thời cũng là 

vùng đất rất phát triển về nông nghiệp. Đây còn là vùng đất sản sinh ra nhiều tài năng 

trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, khoa học và văn hóa.  

Do độ dài được đăng trên trang mạng, bài viết không chuyên sâu vào từng lĩnh 

vực song đã cung cấp những thông tin cần thiết và cô đọng nhất cho việc nghiên cứu 

phạm vi đề tài.  

1.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Văn hóa là một lĩnh vực vô cùng rộng lớn, thẩm thấu đến các lĩnh vực khác của 

đời sống xã hội. Do đó, trong từng bộ phận, từng thành tố, từng khía cạnh của văn hóa 

đã có rất nhiều công trình nghiên cứu. Mặt khác, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nên 

thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu trong nước về 

ẩm thực – một thành tố không thể thiếu được của hoạt động du lịch. Đề tài luận bàn về 

văn hóa ẩm thực lồng ghép vào hoạt động du lịch nên số lượng các công trình nghiên 

cứu dưới dạng sách, báo, tạp chí, bài viết trên các website, luận án, luận văn, khóa luận 

… liên quan xa hoặc gần với đối tượng nghiên cứu đề tài có số lượng rất nhiều. Trên 

danh mục Tài liệu tham khảo chúng tôi chỉ thông tin những công trình mà chúng tôi có 

điều kiện để tiếp cận. Tuy nhiên, trong chương tổng quan này, chúng tôi chỉ dừng lại 

phản ánh những công trình nghiên cứu mà chúng tôi chọn để kế thừa trong luận án. Có 

những công trình, chúng tôi sử dụng trích dẫn để làm rõ vấn đề nghiên cứu của mình. 

Song cũng có những công trình tuy không trích dẫn nhưng đã giúp chúng tôi nhận thức 

sâu sắc hơn và khách quan hơn trong phản ánh đối tượng nghiên cứu của đề tài luận 

án.  

Qua nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đề tài chúng tôi có 

vài nhận xét sau đây:  

1.4.1 Các công trình làm cơ sở lý luận của đề tài 

Khái niệm Văn hóa ẩm thực là khái niệm công cụ của đề tài được chúng tôi đề 

cập ở chương sau đã không tìm được một định nghĩa đầy đủ và sâu sắc từ các nghiên 

cứu của người đi trước. Có 22 tài liệu (sách, bài báo, tham luận) mà chúng tôi tiếp cận 

có tên là “Văn hóa ẩm thực …” đều chưa đưa ra một định nghĩa khái quát và sâu sắc 

về văn hóa ẩm thực, để giúp người đọc phân biệt thuật ngữ ẩm thực và văn hóa ẩm 

thực! Từ một số tài liệu tiêu biểu trên cho thấy văn hóa ẩm thực là một khái niệm được 
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nghiên cứu có tính chất mô tả, hoặc dừng lại ở việc chi tiết hóa các giá trị của văn hóa 

ẩm thực. Nhưng những quan niệm về văn hóa ẩm thực khác nhau, cách mô tả và nhận 

định ẩm thực, những vấn đề liên quan đến ẩm thực đã giúp cho tác giả củng cố thêm 

luận cứ của mình và xây dựng được định nghĩa về văn hóa ẩm thực trên sự tổng hợp 

tài liệu và đối chiếu với khảo sát thực tế. Do đó, nội dung luận án sẽ đề xuất khái niệm 

văn hóa ẩm thực mang tính hệ thống trong mối quan hệ biện chứng giữa môi trường tự 

nhiên và xã hội nhân văn. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu trên là tiền đề để xây dựng một hệ thống lý luận 

về văn hóa ẩm thực Tây Nam Bộ vừa có đặc trưng chung của văn hóa ẩm thực Việt 

Nam vừa có nét đặc thù của một vùng đất mà tính dung hợp văn hóa diễn ra mạnh mẽ 

và sâu sắc suốt 3 thế kỷ qua. Mặt khác, cũng từ những nghiên cứu trên nếu được tổng 

hợp để xem xét ở góc độ cấu trúc và hệ thống văn hóa thì có thể khẳng định: văn hóa 

ẩm thực Việt Nam nói chung và văn hóa ẩm thực Tây Nam Bộ (trong đó Vĩnh Long 

như một đại diện được nghiên cứu) là một loại hình văn hóa vừa vật chất vừa tinh thần 

(vừa vật thể vừa phi vật thể) có vai trò quan trọng trong cơ cấu chung của nền văn hóa 

Việt Nam và trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

Những công trình chúng tôi chọn nghiên cứu và sử dụng làm khung lý thuyết để 

nghiên cứu đề tài đa phần có nguồn gốc từ nước ngoài. Một số công trình nghiên cứu 

cơ bản hay ứng dụng trong nước liên quan đến lý thuyết sinh thái văn hóa hay lý 

thuyết giao lưu và tiếp biến văn hóa đều cũng trên cơ sở tiếp thu lý thuyết của các 

ngành Nhân học, Tâm lý học, Xã hội học… của Phương Tây, được xây dựng trên cơ 

sở nghiên cứu khảo nghiệm ở một môi trường và điều kiện rất khác với Việt Nam. Bên 

cạnh những luận điểm đưa ra của mỗi nhà khoa học dù cố gắng hạn chế để có tính 

khách quan nhưng đó vẫn là tư duy chủ quan của nhà nhà nghiên cứu. Mặt khác, 

những luận điểm của lý thuyết được hình thành trong một bối cảnh lịch sử cụ thể, có 

thể sẽ phù hợp ở một giai đoạn nào đó, không thể có giá trị vĩnh cửu được. Do đó, khi 

áp dụng luận điểm của lý thuyết nghiên cứu chúng tôi rọi chiếu vào các vấn đề nghiên 

cứu của luận án để phần nào rút ngắn được khoảng cách nêu trên mà ở các đề mục 

tổng quan tình hình nghiên cứu chúng tôi đã trình bày.  

1.4.2 Các công trình nghiên cứu ẩm thực và văn hóa ẩm thực  

Các công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài đã giúp người viết luận án 

nhận thức được đặc điểm, vai trò, giá trị và vị thế của văn hóa ẩm thực trong đời sống 
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con người. Đồng thời, xác định được văn hóa ẩm thực là một thành tố quan trọng trong 

nền văn hóa vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; là kết quả của 

quá trình lịch sử giao lưu và tiếp biến văn hóa; là sắc thái, là tinh hoa quan trọng góp 

phần làm rõ bản sắc dân tộc Việt Nam. Tiêu biểu, nổi trội trong số đó chính là văn hóa 

ẩm thực của người Việt.  

 Văn hóa ẩm thực người Việt ở Tây Nam Bộ hay ở Vĩnh Long thông qua những 

công trình nghiên cứu là thành quả sáng tạo, cải tiến, ứng xử và thích nghi trong quá 

trình hơn 300 năm, kể từ khi lưu dân Việt đặt chân lên vùng đất này để khai khẩn. Từ 

nguồn nguyên liệu tận dụng thiên nhiên hoặc nuôi trồng; từ phương thức chế biến, 

cách bảo quản, cách trưng bày đến các điều kiện đi kèm với việc thưởng thức món ăn, 

người ta có thể hình dung những bước đi của lịch sử dân tộc trong quá trình giao lưu 

và tiếp biến hằng xuyên, trong sự đấu tranh để sinh tồn của cộng đồng người Việt. Đây 

là kết quả mà người viết rút ra được từ các công trình nghiên cứu trên.  

 Những công trình nghiên cứu trên đây đã giúp mở rộng tầm hiểu biết của chúng 

tôi về văn hóa ẩm thực. Qua đó, đặt văn hóa ẩm thực của người Việt Tây Nam Bộ 

trong mối tương quan và tác động bởi văn hóa âm thực của các nước trong khu vực. 

Qua đó, còn giúp chúng tôi nhận rõ hơn sự tiếp nhận và dung hợp văn hóa trong ẩm 

thực của người Việt được hình thành trong suốt hơn 300 năm khai hoang lập ấp. Ngoài 

ra, vì ẩm thực còn là diện mạo văn hóa quan trọng của mỗi quốc gia, là thành tố quan 

trọng, thiết yếu của phát triển du lịch cho nên có rất nhiều website sử dụng hình ảnh, 

bài viết phổ biến về công thức chế biến ẩm thực, về thực phẩm và văn hóa, về vai trò 

ẩm thực trong đời sống vật chất và tinh thần của con người. Tuy nhiên, những bài viết 

chuyên về văn hóa ẩm thực người Việt ở Tây Nam Bộ qua nhãn quan của người nước 

ngoài thì còn quá ít, trong quá trình thu thập tài liệu chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra.  

Theo dòng thời gian, các công trình nghiên cứu về văn hóa ẩm thực các vùng 

miền cả nước lần lượt ra đời: Văn hóa ẩm thực Kinh Bắc, Quà Hà Nội, Văn hóa ẩm 

thực Hội An, Văn hóa ẩm thực Thanh Hóa, Văn hóa ẩm thực Sài Gòn, Văn hóa ẩm 

thực Trà Vinh, Văn hóa ẩm thực Tây Ninh, Văn hóa ẩm thực Sài Gòn… Hòa cùng xu 

thế đó, các hội thảo khoa học về văn hóa ẩm thực lần lượt được tổ chức tại Hà Nội, 

TP. Hồ Chí Minh với qui mô nội địa và quốc tế: Hội nghị khoa học “Bản sắc Việt 

Nam trong ăn uống” do trường Đại học Hùng Vương cùng với nhóm “SaigonTimes – 

Sài Gòn Tiếp thị” tại TP. Hồ Chí Minh năm 1997; Hội thảo quốc tế về “Văn hóa ẩm 
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thực Việt Nam” được tổ chức vào năm 1997 tại Hà Nội do UNESCO chủ trì phối hợp 

với Đại học Toulouse Le Mirail và Kỷ yếu “Thực tiễn ẩm thực và bản sắc văn hóa” 

(Pratiques alimentaires et Identites culturelles) được phiên dịch và phát hành bởi hai 

thứ tiếng Anh và Pháp.  

Cùng với sự phát triển của xã hội, vai trò ẩm thực trong đời sống con người ngày 

càng khẳng định vị thế quan trọng và thuật ngữ “văn hóa ẩm thực” dần được mở rộng. 

Nếu những nghiên cứu về văn hóa ẩm thực trong khoảng thế kỷ XX của những tên 

tuổi lớn như Vũ Bằng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân… tập trung vào yếu tố thưởng thức, 

chế biến món ăn đặc sản vùng miền thì khoảng 2 thập niên trở lại đây, Ngô Đức Thịnh 

trong “Khám phá Ẩm thực truyền thống Việt Nam” đã phân loại văn hóa ẩm thực: ăn 

uống thường ngày; ăn uống lễ nghi, quan hệ xã hội và ăn uống chữa bệnh. Trần Quốc 

Vượng – Nguyễn Thị Bảy trong “Văn hóa ẩm thực Việt Nam nhìn từ lý luận và thực 

tiễn” và Nguyễn Thị Diệu Thảo “Văn hóa ẩm thực Việt Nam và Thế giới” đã đặt nền 

móng cho mối quan hệ giữa hệ sinh thái tự nhiên và nhân văn đến văn hóa ẩm thực; sự 

giao lưu tiếp biến trong văn hóa ẩm thực địa phương với các nền văn hóa ẩm thực 

trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các tập sách này đã phát thảo bức tranh văn hóa ẩm 

thực ba miền Bắc – Trung – Nam trong một thập kỷ trước đây.  

Đến những năm đầu của thế kỷ XXI, với những luận cứ và luận điểm khoa học 

về chủ thể - không gian và thời gian, các nghiên cứu của Đinh Thị Dung và Trần Ngọc 

Thêm đã khẳng định Tây Nam Bộ với tư cách là một vùng văn hóa độc lập với các 

điều kiện lịch sử, tự nhiên và văn hóa mang tính đặc trưng. Đồng thời, xét trên góc độ 

du lịch học, Tây Nam Bộ được xác định là 1 trong 7 vùng du lịch của Việt Nam. Đây 

được xem là một bước ngoặc mở hướng cho các nghiên cứu về văn hóa ẩm thực vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long của các tác giả: Trần Phỏng Diều, Vương Xuân Tình, Trần 

Ngọc Thêm, Lư Hội, Trương Thanh Hùng, Lê Tân, Hồ Xuân Tuyên, Nguyễn Quốc 

Nghi, Nguyễn Hùng Cường, Phan Yến Tuyết...  

Đến nay có rất nhiều tài liệu khai thác giá trị văn hóa ẩm thực Tây Nam Bộ mang 

tính định hướng cho việc nghiên cứu tiếp theo. Tuy nhiên, các công trình này dừng lại 

ở việc giới thiệu, mô tả, giải thích sơ lược về các giá trị nổi bật trong văn hóa ẩm thực 

người Việt Tây Nam Bộ. Việc đi sâu phân tích các yếu tố cấu thành văn hóa ẩm thực 

người Việt Tây Nam Bộ đồng thời định vị vai trò người Việt như một mắc xích quan 

trọng trong mối quan hệ giữa môi trường sinh thái tự nhiên và xã hội. Từ đó luận giải 
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các yếu tố nhân sinh trong văn hóa ẩm thực người Việt Đồng bằng sông Cửu Long 

trong bối cảnh văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới. Đây là những vấn đề cần được 

tiếp tục khám phá và nghiên cứu.  

1.4.3 Các công trình khai thác văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch  

Việc nghiên cứu khai thác ẩm thực trong hoạt động du lịch rất được chú trọng 

hiện nay. Nhiều công trình dưới dạng sách, bài báo, các tham luận trình bày trong hội 

thảo khoa học quốc gia và quốc tế cho thấy vai trò cần thiết và quan trọng của ẩm 

thực. Nếu không nói, ẩm thực là những đường nét, sắc màu sinh động và hấp dẫn trên 

bức tranh toàn cảnh của quốc gia và địa phương. Những công trình này đang mở 

đường cho việc hình thành một hệ thống giá trị ẩm thực đặc trưng của vùng miền, của 

tỉnh thành, thậm chí ở cấp độ hành chính nhỏ hơn trên lộ trình thiết lập bản đồ du lịch 

ẩm thực gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội bền vững của Việt Nam.  

 Bên cạnh đó, việc ứng dụng các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch được 

nhận định là xu hướng của thời đại, đặc biệt là khai thác giá trị văn hóa ẩm thực. Loại 

hình du lịch ẩm thực xuất hiện trên thế giới vào năm 1985 và được Wilbur Zelinsky
22

 

định danh về mặt lý luận sớm nhất qua thuật ngữ “Gastronomic Tourism”. Có rất 

nhiều ý kiến cho rằng thuật ngữ này xuất hiện lần đầu tiên bởi Lucy M. Long
23

 vào 

năm 1998 trên tạp chí Southern Folklore, “Du lịch ẩm thực: Tiếp cận folklore về ăn 

uống và các khía cạnh liên quan” và thuật ngữ Lucy M. Long sử dụng “Culinary 

Tourism”. Đến năm 2001, hai người viết Colin Michael Hall & Richard Mithchell
24

 đề 

xuất “Food Tourism”. Mặc dù có những cách diễn giải khác nhau về từ ngữ nhưng khá 

thống nhất về mục tiêu: du khách được khám phá ẩm thực tại điểm đến. 

Tại Việt Nam, không ít đơn vị nhà nước, nhà khoa học, nghiên cứu sinh… đã 

chọn chủ đề văn hóa ẩm thực trong hoạt động du lịch làm đề tài nghiên cứu như 

Vương Xuân Tình, Trần Dũng, Nguyễn Nhã, Như Hoa, Trần Thị Mai An, Trần Thị 

Hoa, Hoàng Thị Như Huy, Phan Thị Thu Hiền, Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đình 

Toàn, Nguyễn An Thuận… Đến nay, có hàng trăm công trình nghiên cứu liên quan 

đến thực hành văn hóa ẩm thực trong du lịch. Tuy nhiên, việc nghiên cứu ứng dụng tại 

                                              
22

 Wilbur Zelinsky (1921 – 2013) nhà Địa lý văn hóa người Mỹ tạo ra Mô hình Chuyển đổi Nhân khẩu học 

Zelinsky 
23

 Lucy M. Long là tác giả cuốn Du lịch ẩm thực (2004), Văn hóa ẩm thực khu vực Mỹ (2009) và nhiều bài báo 

về ẩm thực. Cô có bằng Tiến sĩ về Văn hóa Dân gian và Đời sống Dân gian (Đại học Pennsylvania 1995), Thạc 

sĩ Dân tộc học (Đại học Maryland, 1985). Cô có nhiều đóng góp trong nghiên cứu văn hóa dân gian, giảng dạy 

và tổ chức hoạt động liên quan đến văn hóa ẩm thực của Mỹ và thế giới. 
24

 Tác giả cuốn Du lịch Ẩm thực Vòng quanh Thế giới: Phát triển, Quản lý và Thị trường (Food Tourism Around 

The World: Development, Management and Markets – 2003) 
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tỉnh Vĩnh Long, đồng thời, vận dụng các hệ giá trị này nhằm cân bằng cán cân hiệu 

quả giữa kinh tế và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc trong bối cảnh toàn 

cầu hóa trong mối quan hệ biện chứng với sự vận động môi trường tự nhiên và xã hội 

là vấn đề chưa được đề cập đến từ các công trình đi trước.  

Do vậy, vận dụng giá trị văn hóa ẩm thực vào du lịch là đối tượng nghiên cứu 

của khá nhiều ngành khoa học. Các quan điểm được đề xuất như một luận điểm khơi 

gợi giúp người viết luận án có những định hướng ban đầu trong việc thiết lập ý tưởng 

mang tính hệ thống. Sự bao quát và chi tiết hơn trong cách tiếp cận văn hóa ẩm thực 

người Việt Tây Nam Bộ từ lăng kính văn hóa học cung cấp cho người đọc nhận diện 

giá trị văn hóa nổi trội của cư dân Việt. Đồng thời tạo cơ sở vững chắc đề xuất giải 

pháp vận dụng giá trị đặc sắc văn hóa ẩm thực người Việt trong định hướng phát triển 

du lịch Tây Nam Bộ - trường hợp tỉnh Vĩnh Long. Điều này có ý nghĩa trong việc xây 

dựng sản phẩm du lịch và phát triển theo hướng bền vững mà Vĩnh Long đang định 

hướng phát triển. Những vấn đề này, chưa được được đề cập, nghiên cứu trước đây. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Trên cơ sở hệ thống nội dung tài liệu và quan điểm nghiên cứu về văn hóa và văn 

hóa ẩm thực của các nhà nghiên cứu, người viết đúc kết mấy vấn đề sau đây: 

Ẩm thực là khái niệm mở, không ngừng được bổ sung bởi góc độ tiếp cận của 

nhà nghiên cứu. Ở góc độ sinh học, ẩm thực đáp ứng nhu cầu sinh tồn của con người. 

Con người sở dĩ tồn tại, duy trì sự sống của mình phần lớn là nhờ vào ẩm thực. Ngược 

lại, cũng từ nhu cầu được sinh tồn, con người đã tác động rất lớn đến sự khai thác các 

nguồn lương thực, thực phẩm từ tự nhiên cho đến phát triển chăn nuôi, trồng trọt để 

đáp ứng nhu cầu ăn uống. Sự tác động hai chiều này đã là nền tảng căn bản hình thành 

danh mục ẩm thực phong phú, đa dạng của các dân tộc trên toàn thế giới. Người Việt ở 

Tây Nam Bộ và Vĩnh Long cũng vậy. Trên nền tảng nhu cầu suốt hơn 300 năm khẩn 

hoang, định hình và phát triển cho đến ngày nay cũng là một quá trình không ngừng 

nghỉ việc tận dụng và sáng tạo ra những món ăn, thức uống đáp ứng cho nhu cầu của 

con người. Ở góc độ xã hội, ẩm thực là một thành tố quan trọng trong đời sống văn 

hóa của người Việt. Quan sát không gian ăn uống, cách thức chế biến, cách thức bày 

biện và thưởng thức, người ta có thể hình dung diễn trình lịch sử, cấu trúc xã hội, 

phong tục tập quán, tri thức dân gian… của một gia đình hay một cộng đồng. Cũng 

chính vì tầm ảnh hưởng của ẩm thực rộng đến vậy, cho nên khái niệm văn hóa ẩm thực 
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được các nhà nghiên cứu diễn giải khác nhau. Thậm chí không ít tài liệu đề tài là “Văn 

hóa ẩm thực” nhưng nội dung chỉ đi sâu khai thác ở khía cạnh nguyên vật liệu và cách 

thức chế biến món ăn. Đây cũng là một trong những khó khăn của người viết trong quá 

trình hệ thống tài liệu, tìm ra những luận điểm phù hợp cho việc giải quyết các vấn đề 

nghiên cứu đặt ra trong luận án. 

Văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ là bộ phận, là thành tố quan trọng 

trong nền văn hóa ẩm thực Việt Nam; đồng thời mang dáng vẻ, sắc thái đặc thù của 

một vùng văn hóa sông nước. Điều kiện tự nhiên của Tây Nam Bộ thể hiện dấu ấn sâu 

sắc trên các món ăn, thức uống và trong không gian sinh tồn của chúng. Ở một khía 

cạnh khác, các công trình nghiên cứu cũng cho thấy: sự cộng cư của các tộc người 

Chăm – Hoa – Khmer với chủ thể chính là cộng đồng người Việt và sự giao thoa văn 

hóa các nước phương Tây (do biến động chính trị) đã tạo nên tính đa lớp do quá trình 

giao lưu tiếp biến các nền văn hóa nói chung và văn hóa ẩm thực nói riêng tại vùng đất 

này. Bản chất của sự tiếp biến này không phải đơn thuần là tính dung hợp mà là chắt 

lọc và ứng dụng giá trị tinh túy để biến chúng thành một bộ phận cấu thành nét đặc sắc 

trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Những vấn đề nghiên cứu được tổng quan qua 

nguồn tài liệu giúp chúng tôi bước đầu hình thành những luận cứ trong phản ánh, phân 

tích và đánh giá văn hóa ẩm thực người Việt trong phát triển du lịch Tây Nam Bộ - 

trường hợp tỉnh Vĩnh Long. 
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Chương 2:  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

  

2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN  

 Trong nghiên cứu khoa học, lý luận là nền tảng quan trọng giúp người viết có 

cái nhìn khái quát và sâu sắc về các vấn đề nghiên cứu của đề tài; đồng thời định được 

hướng nghiên cứu hợp lý. Lý luận làm cơ sở nghiên cứu đề tài bao gồm các khái niệm, 

lý thuyết nghiên cứu. Đối với đề tài luận án theo hướng tiếp cận Văn hóa học ứng 

dụng, thiết nghĩ ngoài các khái niệm, lý thuyết làm bộ khung nghiên cứu, người viết 

còn nghiên cứu các quan điểm về văn hóa, du lịch và ẩm thực được đề cập trong các 

văn bản pháp luật, pháp quy thể hiện quyền lực của nhà nước nhằm điều chỉnh, duy trì 

các quan hệ xã hội được ổn định và phát triển bền vững; trong đó có quan hệ giữa lĩnh 

vực văn hóa và du lịch liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. 

2.1.1 Các khái niệm liên quan đến đề tài 

Khái niệm văn hóa 

 Văn hóa là khái niệm đa nghĩa. Ở Phương Đông, từ thời Xuân Thu, Khổng Tử 

(551-479 TCN) đã đề cập đến “văn” với hàm ý là sự tác động do con người để làm 

biến cải (hóa) thiên tính (cái tự nhiên) của con người). “Văn” đã được Tuân Tử (học 

trò Khổng Tử) giải thích là “ngụy” và theo ông: “tính là tài chất còn nguyên; ngụy là 

văn lễ hay tốt. Không tính thì không có gì để làm thêm. Không làm thêm thì tính 

không thể tự thành tốt”
25

 [27, tr 42]. Như vậy, quan niệm văn hóa là “văn trị, giáo hóa” 

được xem có tính chất phổ biến ở các nước ảnh hưởng tinh thần Nho giáo của Khổng 

Tử. 

 Ở Phương Tây, “từ thế kỷ XIII một nhóm quý tộc La Mã đã dùng từ “cultura” 

như là đồng nghĩa của “văn chương” hoặc đồng nghĩa của “nhân văn” … thế nên 

Cicéron, nhà biện thuyết hùng hồn vào bậc nhất của La mã Cổ đại, định nghĩa triết học 

là sự “gieo trồng tinh thần” và ông khẳng định triết học trước hết nhắm vào việc giáo 

dục con người thờ phượng các thần” [27, tr 42]. 

 Theo thời gian, ý nghĩa của văn hóa qua từng thời đại đã không ngừng được bổ 

sung. Đến thế kỷ XX, Edward Burnett Tylor trong cuốn Văn hóa nguyên thủy 

(Primitive Culture, xuất bản ở London năm 1871) đã định nghĩa văn hóa là: “Một toàn 

thể phức hợp bao gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, luân lý, luật pháp, phong tục và 

                                              
25

 (Tlđd) Dẫn theo Phùng Hữu Lan (1967), Triết học sử Trung Quốc, Nxb Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn, tr 152-

153 
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tất thảy những năng lực khác nhau và những tập quán khác mà con người hoạch đắc 

với tư cách là thành viên của xã hội”
26

 [27, tr 45]. 

 Ở Việt Nam, cuốn sách Việt Nam văn hóa sử cương (1992) của Đào Duy Anh 

có thể xem là công trình đầu tiên nghiên cứu về lịch sử văn hóa Việt Nam một cách có 

hệ thống. Tác giả đã chia thành 5 chương (thiên), gồm có: 1/ Tự luận 2/ Kinh tế sinh 

hoạt 3/ Xã hội chính trị sinh hoạt 4/ Trí thức sinh hoạt 5/ Tổng luận. Trong chương Tự 

luận, tác giả đã đặt câu hỏi Văn hóa là gì? Theo ông: “Hai tiếng văn hóa chẳng qua là 

chỉ chung tất cả các phương diện sinh hoạt của loài người cho nên ta có thể nói rằng: 

Văn hóa tức là sinh hoạt” [17, tr 13].  

 “Sinh hoạt là những hoạt động thuộc về đời sống hàng ngày của một người hay 

một cộng đồng người” [88, tr 859]. Cũng có nghĩa là văn hóa gắn với đời sống của con 

người. Định nghĩa về văn hóa của Đào Duy Anh tuy ngắn gọn song khái quát được 

môi trường sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của con người trên cả hai phương diện: vật 

chất và tinh thần. Định nghĩa trên mở hướng nghiên cứu cho đề tài, giúp tác giả xác 

định văn hóa gắn với hoạt động sinh tồn của con người để sáng tạo ra các giá trị văn 

hóa, trong đó có văn hóa ẩm thực. 

Văn hóa vận hành trong đời sống xã hội trở thành nguồn lực quan trọng trên 

hành trình lịch sử của một dân tộc. Xác định văn hóa là nguồn lực cũng đồng thời xác 

định văn hóa là một hệ thống giá trị. Do đó, từ khái niệm văn hóa phái sinh ra khái 

niệm giá trị, được dùng làm cơ sở xem xét mức độ lợi ích của sự vật, hiện tượng đối 

với nhu cầu đời sống con người. Trong số các nghiên cứu tiếp cận văn hóa ở góc độ 

giá trị thì định nghĩa của Trần Ngọc Thêm có tính bao quát: “Văn hóa là một hệ thống 

hữu cơ các giá trị (vật chất và tinh thần, tĩnh và động, vật thể và phi vật thể…) do con 

người sáng tạo ra và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác với 

môi trường tự nhiên và xã hội của mình” [109, tr 25].  

Định nghĩa trên đã làm sáng tỏ bản chất của văn hóa thông qua việc xác định 

các đặc trưng quan trọng, đó là: tính hệ thống, tính giá trị, tính nhân sinh và tính lịch 

sử. Thông qua định nghĩa, tác giả cung cấp bốn đặc trưng cơ bản để xác định nội hàm 

văn hóa và xác định hệ tọa độ ba chiều mà ở đó văn hóa tồn tại và phát triển. Đó là: 

Con người – Chủ thể văn hóa; môi trường tự nhiên và xã hội – Không gian văn hóa; 

quá trình hoạt động – Thời gian văn hóa.  

                                              
26

 (Tlđd) Dẫn theo Lévi-Strauss (1958), Anthropologie structural, Plon, Paris, tr 389. 
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Hệ tọa độ mà Trần Ngọc Thêm biện luận giúp người viết xác định: văn hóa ẩm 

thực (đối tượng nghiên cứu) của người Việt (chủ thể văn hóa ẩm thực) ở Tây Nam Bộ, 

trường hợp Vĩnh Long (không gian văn hóa ẩm thực) và quá trình chế biến các món 

ăn, thức uống gắn với lịch sử khai mở vùng Tây Nam Bộ của cộng đồng người Việt 

cho đến hiện nay (thời gian văn hóa ẩm thực).  

Khái niệm ẩm thực 

Ẩm thực là từ gốc Hán Việt, có nghĩa là “uống” và “ăn” là nhu cầu căn bản và 

thiết yếu nhất của con người. Trong Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của 

“ăn” có hai nghĩa: 1/ hoạt động nhai, nuốt, hưởng, dùng; 2/ hành vi gian dối nuốt lời. 

Và “uống” là hoạt động hút chất lỏng (như nước, rượu) vào cổ [28, tr 21]. Như vậy, ăn 

và uống là chỉ những hoạt động có tính bản năng nhằm cung cấp năng lượng cho con 

người duy trì sự sống. 

Trong lịch sử xã hội loài người, trước khi tìm ra lửa thì ăn uống như phản xạ 

không điều kiện của con người nhằm đáp ứng nhu cầu sinh học để duy trì sự sống 

và giống nòi. Về sau, khi lửa xuất hiện con người văn minh hơn, chuyển từ ăn các 

thực phẩm không qua chế biến sang ăn chín, uống sôi. Con người bắt đầu có sự 

chọn lọc trong việc sử dụng thực phẩm hơn và các tập quán ăn uống cũng được 

hình thành, ngày càng ảnh hưởng to lớn với đời sống. Bên cạnh đó, dân số ngày 

càng gia tăng, những tiến bộ trong hoạt động kinh tế, đã khiến con người chuyển từ 

thời kỳ săn bắt hái lượm sang trồng trọt, chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu đời sống vật 

chất không ngừng nảy nở. Chính điều này tạo nên sự khác biệt giữa con người với 

các loài động vật khác. Như vậy, cùng với sự phát triển của xã hội, con người cũng 

chú ý đến việc chế biến các loại ẩm thực để thỏa mãn nhu cầu. Việc ăn uống không 

chỉ đáp ứng nhu cầu sinh tồn mà còn gắn với nhu cầu tâm linh, nhu cầu thẩm mỹ, 

thậm chí được xem là một loại hình nghệ thuật hấp dẫn, sinh động và phong phú 

như bao loại hình nghệ thuật khác. Quan trọng hơn, trong khi đa số các loại hình 

nghệ thuật nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần thì ẩm thực lại đáp ứng cả 2 phương 

diện của đời sống con người là vật chất và tinh thần. Chính vì điều này ẩm thực dần 

dần trở thành một thành tố quan trọng của nền văn hóa dân tộc: văn hóa ẩm thực. 

 Ẩm thực mỗi cộng đồng dân tộc đều mang dấu ấn đặc trưng, phản ánh sự tác 

động bởi môi trường tự nhiên và xã hội. Chính dấu ấn đó giúp cho việc phân định, so 

sánh văn hóa ẩm thực của các tộc người, của các vùng địa lý khác nhau được dễ dàng, 
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như: ẩm thực vùng biển khác với ẩm thực miền núi, cao nguyên, sa mạc hay đồng 

bằng; hoặc ẩm thực của các quốc gia châu Âu, châu Mỹ khác với ẩm thực của châu Á, 

châu Phi. Mặt khác, sự khác biệt cơ bản giữa các tộc người để hình thành nên một nền 

văn hóa ẩm thực ngoài việc chế biến, bảo quản món ăn còn ở cách trình bày, triết lý 

nhân sinh, cũng như tác động của tôn giáo tín ngưỡng qua mỗi thời đại. Vì vậy, ẩm 

thực là đề tài rộng lớn, trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác 

nhau như dinh dưỡng học, y học, nhân học, xã hội học, dân tộc học và văn hóa học. 

Khái niệm văn hóa ẩm thực 

Cũng như văn hóa nói chung, khái niệm “văn hóa ẩm thực” rất nhiều nghĩa. 

Tùy theo quan niệm mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng mà có những quan niệm khác nhau 

về văn hóa ẩm thực.  

Theo nghĩa rộng, văn hóa ẩm thực là một thành tố văn hóa nằm trong tổng thể nền 

văn hóa của một dân tộc. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh 

thần, qua đó khắc họa sinh động những nét cơ bản, đặc sắc của một gia đình, một cộng 

đồng, một vùng miền, một quốc gia. Theo nghĩa hẹp, văn hóa ẩm thực là tập quán ăn 

uống, khẩu vị của con người; những ứng xử của con người trong ăn uống, cùng với những 

tập tục kiêng kỵ, những phương thức chế biến và bày biện trong món ăn, cùng với cách 

thưởng thức món ăn. Do vậy, nghiên cứu văn hóa ẩm thực phải đặt dưới hai góc độ: vật 

chất (các nguyên liệu, món ăn, gia vị, dụng cụ) và tinh thần (cách ứng xử, giao tiếp trong 

ăn uống và nghệ thuật trang trí bày biện các món ăn cùng với ý nghĩa về dinh dưỡng và 

tâm linh…) 

Trong công trình Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, tác giả đã nhận định: “ăn 

uống là văn hóa, chính xác hơn là văn hóa tận dụng với môi trường tự nhiên của con 

người” [109, tr 343].  

 Nhìn ở phạm vi rộng hơn, Nguyễn Quang Lê: “Văn hóa ẩm thực cũng là một hiện 

tượng (hay một loại hình) văn hóa dân gian quan trọng cùng tham gia cấu thành nền văn 

hóa dân tộc, tạo nên bản lĩnh và bản sắc dân tộc độc đáo. Bởi thông qua việc nghiên cứu 

văn hóa ẩm thực, người ta có thể hiểu được những vấn đề căn bản nhất của nền văn hóa 

Việt Nam” [73, tr 6]. Như vậy, con người gắn bó với tự nhiên, hình thành nên lối ứng xử 

với tự nhiên nhằm duy trì sự sống của mình. Vì vậy, việc ăn uống và kỹ thuật chế biến các 

món ăn có thể được hiểu một cách đơn giản chính là sự thích nghi mang tính chủ động của 
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con người đối với môi trường tự nhiên. Hay nói một cách khác: “Văn hóa ẩm thực là lối ăn 

uống, cách ăn uống, hay cách ứng xử về ẩm thực tùy theo môi trường sống” [131, tr 31].  

Như vậy, ẩm thực tuy có nguồn gốc tự nhiên (gắn với bản năng sinh tồn) song 

ẩm thực được nảy sinh và phát triển trong môi trường xã hội – văn hóa. Do đó, mỗi 

định nghĩa ở trên đều nêu được những đặc trưng cơ bản, những sắc thái riêng của ẩm 

thực và văn hóa ẩm thực. Trên cơ sở nghiên cứu khái niệm, tổng hợp định nghĩa của 

người đi trước để giải quyết vấn đề nghiên cứu đặt ra trong luận án, người viết đề xuất 

định nghĩa về văn hóa ẩm thực như sau: 

Văn hóa ẩm thực là một trong những tinh hoa của văn hóa dân tộc (cộng đồng, 

địa phương); là sự kết hợp sinh động, hài hòa của văn hóa vật thể (món ăn, thức uống, 

dụng cụ chế biến) và văn hóa phi vật thể (cách thức chế biến, cách bảo quản, cách bày 

trí, những điều kiêng kỵ, gắn với tập quán và phong tục); là sự phản ánh lịch sử vùng 

đất và đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của một cộng đồng trên hai phương diện: sáng 

tạo và hưởng thụ.  

Tây Nam Bộ nói chung và Vĩnh Long nói riêng có một nền văn hóa ẩm thực 

phong phú, đa dạng, phản ánh quá trình khai hoang lập ấp, dung hợp, thích ứng nhưng 

vẫn giữ được nét cơ bản, đặc trưng của văn hóa người Việt nơi đây.  

Khái niệm du lịch  

Thuật ngữ Du lịch bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “Tonus” với ý nghĩa là đi một vòng, 

dần dần được Latinh hóa thành “Turnus”, sau đó thành “tour”. Từ này trong tiếng Pháp có 

nghĩa là “đi vòng quanh hay cuộc dạo chơi”. Theo Robert Lanquar (năm 1980) từ 

“tourist” xuất hiện lần đầu tiên trong từ điển tiếng Anh vào năm 1800 và được quốc tế hóa 

nên nhiều nước đã sử dụng mà không cần dịch nghĩa. Trong tiếng Việt, thuật ngữ du lịch 

có gốc từ chữ Hán (游历): Du (游) nghĩa là đi chơi; lịch (历) nghĩa là từng trải” [124, tr 

5]. Trong văn học Trung Quốc, từ du lịch xuất hiện lần đầu tiên trong bài Soạn Chinh Phú 

của thi sĩ Tạ Linh Vận
27

 thời Nam Bắc Triều, cụm từ này ngoài ý nghĩa nói về những trải 

nghiệm khi đi đến một địa phương xa xôi khác nơi bản thân đang sống, nó chú trọng sự 

tiếp nhận tri thức và tâm linh hưởng thụ trong quá trình du ngoạn đó. 

                                              
27

 Tạ Linh Vận (385 - 433) - cháu nội Khang Lạc công Tạ Huyền, là 1 trong 3 thi sĩ nổi tiếng thời Lưu Tống 

(cùng Bảo Chiếu và Nhan Diên Chi), làm rỡ ràng gia tộc họ Tạ. Thông thạo thi phú, từ nhỏ sống xa hoa, lấy yến 

ẩm, du ngoạn làm thú vui nên chỉ sau vài năm làm quan đã từ nhiệm để ngao du sơn thủy. Ông là người ca ngợi 

vẻ đẹp thiên nhiên, con người bằng sự trải nghiệm thực tế của mình trong các tác phẩm văn chương được người 

đương thời ngưỡng mộ. 
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Trong thời kỳ hiện đại, khi du lịch trở thành hoạt động kinh tế xã hội quan trọng 

ở nhiều quốc gia thì khái niệm về du lịch vẫn chưa thống nhất do xuất phát điểm và 

góc độ tiếp cận khác nhau. Vì thế, các học giả nghiên cứu về du lịch trên thế giới đề 

xuất một số khái niệm về du lịch nhìn từng góc độ tiếp cận khác nhau.  

 Nhìn từ góc độ tổ chức hoạt động thì “du lịch là sự kết hợp và tương tác của 4 

nhóm nhân tố trong quá trình phục vụ du khách bao gồm: du khách, nhà cung ứng dịch 

vụ, cư dân sở tại và chính quyền địa phương nơi đón khách du lịch” [37, tr 18].  

 Nhìn từ góc độ không gian, nhà nghiên cứu Glusman người Thụy Sỹ cho rằng: 

“Du lịch là sự chinh phục không gian của những người đến một địa điểm mà ở đó họ 

không có chỗ cư trú “thường xuyên”. Nhìn từ góc độ thời gian, Liên hiệp các quốc gia đã 

đưa ra định nghĩa về khách du lịch nước ngoài: “Bất cứ ai đến thăm một đất nước khác 

với nơi cư trú thường xuyên của mình trong khoảng thời gian ít nhất là 24h” [36, tr 22].  

 Đối với Việt Nam, du lịch là một lĩnh vực quan trong của đời sống xã hội; vừa 

đem lại nguồn lợi kinh tế, vừa đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của con người; tác 

động rất nhiều đến các lĩnh vực khác và là đối tượng của quản lý nhà nước. Theo khoản 1, 

điều 3, Bộ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc Hội khóa 

14 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 giải thích như sau: “Du lịch là các hoạt 

động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời 

gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, 

tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác” [5].  

Nói một cách khái quát, du lịch là sự di chuyển và lưu trú qua đêm tạm thời 

trong thời gian nhàn rỗi của cá nhân hay tập thể ngoài nơi cư trú thường xuyên nhằm 

mục đích riêng, có kèm theo việc tiêu thụ các dịch vụ do các cơ sở du lịch cung cấp. 

Trong giai đoạn toàn cầu hóa, du lịch được xác định là ngành kinh tế quan trọng. Tại 

Việt Nam nói chung, Tây Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long nói riêng, du lịch trở thành một 

trong những ngành mũi nhọn, góp phần quan trọng trong việc hình thành cơ cấu nền 

kinh tế hiện đại. Trong các loại hình du lịch, ẩm thực là một thành tố quan trọng và 

phổ biến không thể thiếu được. Vì nó không chỉ thỏa mãn nhu cầu sinh học (đói ăn, 

khát uống) mà cao hơn, nó thỏa mãn nhu cầu được trải nghiệm đem lại sự hiểu biết và 

khoái cảm thẩm mỹ cho du khách. Với chức năng trên, ẩm thực còn được xem là một 

trong những tài nguyên quan trọng trong phát triển du lịch bền vững. 
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Khái niệm tài nguyên du lịch 

Tài nguyên du lịch là thuật ngữ mang nội dung rất phong phú và rộng về đối 

tượng. Nhà địa lý học người Belarus I.I Pirojnik đã nhận định: “tài nguyên du lịch là 

tổng thể tự nhiên, văn hóa – lịch sử và những thành phần của chúng, tạo điều kiện cho 

việc phục hồi và phát triển thể lực tinh thần của con người, khả năng lao động và sức 

khỏe của họ, trong cấu trúc nhu cầu du lịch hiện tại và tương lai, trong khả năng kinh 

tế kỹ thuật cho phép, chúng được dùng để trực tiếp và gián tiếp sản xuất ra những dịch 

vụ du lịch và nghỉ ngơi”
28

 [136, tr 19]. Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Minh 

Tuệ (1997) nhận định: “Tài nguyên du lịch là tổng thể tài nguyên văn hóa lịch sử cùng 

các thành phần của chúng góp phần khôi phục, phát triển thể lực và trí tuệ của con 

người, khả năng lao động và sức khỏe của họ. Những tài nguyên này được sử dụng 

cho nhu cầu trực tiếp và gián tiếp cho việc sản xuất dịch vụ du lịch.” [124, tr 33] 

Như vậy, Pirojnik và Nguyễn Minh Tuệ có cùng nhận định tài nguyên du lịch là 

tổng thể các yếu tố tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội có tác dụng phục hồi sức khỏe, 

phát triển thể lực và tinh thần của con người. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải tất cả 

các yếu tố này đều có khả năng tạo lực hút đối với du khách. Vì thế có một số học giả 

có nhận định rộng hơn về tài nguyên du lịch. Đối với nhà nghiên cứu khoa học du lịch 

Trung Quốc Ngô Tất Hổ thì: “Tất cả giới tự nhiên và xã hội loài người có sức hấp dẫn 

khách du lịch, có thể sử dụng cho ngành du lịch, có thể sản sinh ra hiệu quả kinh tế - 

xã hội và môi trường đều có thể gọi là tài nguyên du lịch.”
29

 [136, tr 19]. Trên cơ sở 

của những nghiên cứu về du lịch, Bùi Thị Hải Yến đã đưa ra định nghĩa: “Tài nguyên 

du lịch là tất cả những gì thuộc về tự nhiên và các giá trị văn hóa do con người sáng 

tạo ra có sức hấp dẫn cho du khách, có thể bảo vệ và tôn tạo cho ngành du lịch mang 

lại hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường”
30

 [136, tr 20].  

 Ở góc độ pháp lý, theo khoản 4, điều 3, Bộ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 nêu 

rõ nghĩa về khái niệm này: “Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự 

nhiên và các giá trị văn hóa làm cơ sở hình thành sản phẩm du lịch, khu du lịch, điểm 

du lịch, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch. Tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên du lịch 

tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa” [5]. 

                                              
28

 Tlđd từ Bùi Hải Yến (2007), Tài nguyên du lịch, NXB Giáo Dục, Hà Nội. 
29

 Tlđd từ Bùi Hải Yến (2007), Tài nguyên du lịch, NXB Giáo Dục, Hà Nội. 
30

 Tlđd từ Bùi Hải Yến (2007), Tài nguyên du lịch, NXB Giáo Dục, Hà Nội. 



48 

Tóm lại, tài nguyên du lịch bao gồm tất cả các yếu tố tự nhiên và văn hóa xã hội 

nhưng cần đáp ứng 2 điều kiện: có khả năng hấp dẫn khách du lịch và đảm bảo hiệu 

quả kinh tế - xã hội - môi trường. Văn hóa ẩm thực là một loại tài nguyên du lịch của 

mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ, mỗi cộng đồng và là tiền đề trong việc xây dựng sản 

phẩm du lịch. Bởi vì bất kỳ loại hình du lịch nào thì ẩm thực cũng là một yếu tố cần 

thiết và quan trọng. Ẩm thực càng phong phú và đa dạng thì càng có khả năng hấp 

dẫn, thu hút khách du lịch và mang lại hiệu quả cao trong kinh tế - xã hội và bảo vệ 

môi trường sinh thái cho địa phương. 

Khái niệm sản phẩm du lịch 

Sản phẩm du lịch là yếu tố trọng tâm trong phát triển du lịch. Cũng như tài 

nguyên du lịch, sản phẩm du lịch là thuật ngữ được nhiều nhà khoa học nghiên cứu, 

nhận định là đúc kết thành những khái niệm được tiếp cận từ nhiều quan điểm khác 

nhau. Có thể hiểu một cách cơ bản nhất, sản phẩm du lịch bao gồm hai yếu tố hữu hình 

và vô hình.  

- Yếu tố hữu hình: hàng hóa bao gồm các món ăn uống.  

- Yếu tố vô hình: dịch vụ hay còn gọi là sự tác động mang tính sáng tạo của con 

người, trong đó sự trải nghiệm của du khách là yếu tố trung tâm.  

Khái niệm sản phẩm du lịch có thể tiếp cận ở các góc độ khác nhau. Ở góc độ 

cung ứng dịch vụ du lịch, một số nhà nghiên cứu cho rằng: “Sản phẩm du lịch là các 

dịch vụ hàng hóa cung cấp cho du khách, được tạo nên bởi sự kết hợp khai thác các 

yếu tố tự nhiên, xã hội với việc sử dụng các nguồn lực: cơ sở vật chất kỹ thuật và lao 

động tại một cơ sở, một vùng hay một quốc gia nào đó” [36, tr 31]. Ở góc độ nhu cầu 

du lịch thì khoản 5, điều 3, Bộ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 nhận định: “Sản phẩm 

du lịch là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa 

mãn nhu cầu của khách du lịch” [5]. Ở góc độ nghiên cứu sản phẩm du lịch trong mối 

quan hệ với tài nguyên du lịch, Lê Văn Thăng (2008) cho rằng: “Sản phẩm du lịch là 

sự kết hợp những dịch vụ và phương tiện vật chất trên cơ sở khai thác các tiềm năng 

du lịch nhằm cung cấp cho du khách những khoảng thời gian thú vị, một kinh nghiệm 

du lịch trọn vẹn và sự hài lòng. Nói một cách đơn giản: sản phẩm du lịch = tài nguyên 

du lịch + các dịch vụ và hàng hóa du lịch” [103, tr 12]. 

Từ những lập luận trên cho thấy, văn hóa ẩm thực người Việt ở Tây Nam Bộ và 

tỉnh Vĩnh Long là một loại tài nguyên du lịch, vừa là sản phẩm du lịch chứa đựng giá 
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trị đặc sắc có khả năng thu hút dòng du khách đến với Việt Nam nói chung, Tây Nam 

Bộ và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Đồng thời, việc vận dụng các nét đặc sắc trong văn 

hóa ẩm thực phục vụ phát triển du lịch là một xu thế xã hội hiện đại. 

2.1.2 Lý thuyết nghiên cứu 

Ẩm thực là một thành tố của văn hóa, bởi ẩm thực là sản phẩm do chính con 

người sáng tạo ra trong quá trình tương tác với môi trường tự nhiên và môi trường xã 

hội. Do vậy, khi nghiên cứu về văn hóa ẩm thực của người Việt ở Tây Nam Bộ, người 

viết chú trọng đến hai hướng tiếp cận sau đây: 

 Hướng tiếp cận thứ nhất, tiếp cận theo hướng “Địa văn hóa”, tìm hiểu điều kiện 

địa lý tự nhiên và các loại hình sinh thái, nhằm mục đích làm nổi bật vai trò tác động 

của môi trường sinh thái tự nhiên đối với văn hóa ẩm thực người Việt ở Tây Nam Bộ 

trong việc phát triển du lịch. 

 Hướng tiếp cận thứ hai, tiếp cận trên phương diện “Sử văn hóa”, người viết ứng 

dụng góc nhìn văn hóa ẩm thực theo tiến trình lịch sử ở Tây Nam Bộ; kể từ khi lưu 

dân người Việt đến vùng đất này để khẩn hoang và định cư. Từ đó, chứng minh vai 

trò, vị trí của văn hóa ẩm thực trong việc phát triển kinh tế - xã hội và trong bối cảnh 

văn hóa Tây Nam Bộ. 

Đặc biệt, luận án nghiên cứu văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch từ góc độ 

văn hóa học và vận dụng hướng tiếp cận liên ngành, cùng với việc vận dụng 2 lý 

thuyết để giải quyết các nội dung được đặt ra cụ thể như sau:  

Lý thuyết Sinh thái văn hóa để tìm hiểu các yếu tố điều kiện tự nhiên và loại 

hình sinh thái nhằm mục đích làm nổi bật vai trò tác động của điều kiện sinh thái tự 

nhiên đối với văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch. 

Lý thuyết giao lưu tiếp biến văn hóa nhằm nhận diện nét tương đồng và dị biệt 

trong văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ trường hợp tỉnh Vĩnh Long trong sự 

giao lưu, tiếp biến văn hóa với dân tộc trong tiến trình lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ.  

Lý thuyết Sinh thái văn hóa 

Xuất hiện khoảng giữa thế kỉ XX ở Mỹ, lý thuyết Sinh thái học văn hóa 

(Cultural ecology = Sinh thái văn hóa) là một bộ phận quan trọng của lý thuyết Sinh 

thái nhân văn; đã chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa môi trường tự nhiên và văn hóa, 

trong đó yếu tố tự nhiên là cơ sở hình thành mô thức văn hóa. Từ thập niên 1950, thuật 

ngữ “sinh thái văn hóa” ra đời giải thích về sự tương tác giữa con người trong môi 
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trường sinh tồn của nó, gồm: môi trường sinh thái tự nhiên và môi trường sinh thái văn 

hóa (sinh thái nhân văn). Từ thuật ngữ ban đầu cho đến một lý thuyết gắn với vai trò 

quan trọng của Julian H.Steward
31

, được xem là người đại diện tiêu biểu cho trường 

phái nghiên cứu này. Sinh thái văn hóa có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành Hệ sinh 

thái văn hóa hiện đại, bao gồm thuyết Sinh thái lịch sử - chính trị, thuyết Lựa chọn duy 

lý, chủ nghĩa Hậu hiện đại và chủ nghĩa Duy vật văn hóa. Sự ra đời các lý thuyết phái 

sinh cho thấy việc tiếp cận lý thuyết sinh thái văn hóa trở thành một trào lưu học thuật 

mới mẻ, chi phối rất lớn đến các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tự nhiên và xã 

hội – nhân văn. 

Trong nghiên cứu của mình, Julian H.Steward đặc biệt quan tâm đến mối quan 

hệ tương tác giữa con người, môi trường, kỹ thuật, cấu trúc xã hội cũng như cách thức 

tổ chức công việc và đã làm rõ lý thuyết sinh thái văn hóa thông qua định nghĩa như 

sau: “Sinh thái học văn hóa là khoa học nghiên cứu những quá trình thích nghi mà qua 

đó bản chất của xã hội và những đặc trưng khả biến của văn hóa, được tác động bởi 

những điều chỉnh cơ bản thông qua việc con người tận dụng môi trường sẵn có”
32

 

[165].   

 Như vậy, khi tiếp cận từ góc độ này, người viết dựa trên các nguyên tắc mà theo 

Steward đó là phương pháp ba bước trong việc nghiên cứu sinh thái văn hóa.  

Bước thứ nhất, cần phải chứng minh những kỹ thuật và phương pháp được 

dùng để khai thác môi trường và sống trong môi trường đó. 

Bước thứ hai, cần phải đặt trong bối cảnh của những mô thức ứng xử văn hóa 

của con người liên quan đến việc sử dụng môi trường khi xem xét và phân tích.  

Bước thứ ba, cần phải nghiêm túc đánh giá sự tác động của những mô thức ứng 

xử của con người với các bình diện khác của văn hóa trong việc chỉ ra vai trò của tự 

nhiên đối với con người. 

Như vậy, sinh thái văn hóa chính là toàn bộ giá trị mà con người đạt được trong 

tiến trình biến đổi tự nhiên nhằm tạo ra môi trường sống mới phù hợp với con người 

và phát triển xã hội, vừa phù hợp với bản chất, sự tồn tại và phát triển của tự nhiên. Rõ 

ràng, cơ sở trực tiếp và khách quan của sinh thái văn hóa chính là môi trường sinh thái 

tự nhiên: nước, không khí, động thực vật, đất đai và tất cả các hiện tượng tự nhiên 

                                              
31

 Julian Haynes Steward (sinh 1902) tại Washington - Mỹ; là nhà Nhân loại học tiếng với thuyết Tiến hóa đa hệ 

(Multilinear evolutionism) và là người đặt nền móng cho lý thuyết Sinh thái học văn hóa (Cultural ecology) và 

biến đổi văn hóa (culture change) 
32

 Sđd Hồ Trần Vũ, 2015.  
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khác. Chúng là điều kiện tác động, ảnh hưởng và là nền tảng hình thành các quy định 

cho sự tồn tại của con người. Như vậy, sự tác động của con người vào môi trường tự 

nhiên mang tính chất quyết định. Vì vậy, con người cần điều khiển thái độ, hành vi 

(ứng xử) một cách có ý thức để duy trì mối quan hệ giữa con người với tự nhiên; đồng 

thời vận dụng quy luật tự nhiên để duy trì bền vững các mối quan hệ xã hội. Chính quá 

trình tác động vào tự nhiên, con người không những cải biến, phát triển tự nhiên bên 

ngoài mà còn cải tạo, sáng tạo tự nhiên ngay bên trong bản thân mình. Quá trình đó 

còn kiến tạo các truyền thống văn hóa giúp con người sống hòa hợp với thiên nhiên. 

Như vậy, sinh thái văn hóa bao giờ cũng quan tâm đến quan hệ ứng xử của con người 

(chủ thể) đối với tự nhiên (khách thể).  

Lý thuyết Sinh thái văn hóa dần dần trở thành một hướng nghiên cứu mới đang 

được chú trọng ở Việt Nam, tuy chưa có sự phát triển mạnh mẽ nhưng bước đầu đã có 

những sự đóng góp tích cực trong việc phân tích và tìm ra các mối quan hệ xã hội với 

môi trường sinh thái. Lý thuyết Sinh thái văn hóa cũng được nhiều nhà nghiên cứu áp 

dụng trong nghiên cứu tài nguyên du lịch. Trong số đó, tác giả Huỳnh Quốc Thắng 

quan tâm đặc biệt trong việc ứng dụng lý thuyết Sinh thái văn hóa vào nghiên cứu phát 

triển tài nguyên du lịch văn hóa tại Việt Nam. Dưới góc độ tiếp cận liên ngành văn hóa 

học, nhân học văn hóa, Huỳnh Quốc Thắng (2010) đã đưa ra khái niệm sinh thái văn 

hóa:  

Là những giá trị văn hóa (chân, thiện, mỹ...) gắn với mọi hoạt động, hiện 

tượng vật chất (văn hóa vật thể), tinh thần (văn hóa phi vật thể) do con người 

tạo ra trong mối quan hệ với mọi yếu tố liên quan đến môi trường sống (sinh 

thái) bao gồm cả môi trường thiên nhiên (sinh thái tự nhiên) lẫn môi trường xã 

hội (sinh thái nhân văn) tại một địa phương, quốc gia nhất định… Khi nói về 

sinh thái văn hóa trong mối quan hệ với hoạt động du lịch của một địa 

phương, quốc gia cụ thể chính là chúng ta đang đề cập đến nét nổi trội trong 

các nguồn tài nguyên quan trọng hàng đầu của địa phương, quốc gia đó (cả về 

tự nhiên lẫn về nhân văn) gắn với các mục tiêu, giải pháp để phát triển du lịch 

theo những định hướng chiến lược [105, tr 42].   

 Ở góc độ tiếp cận liên ngành văn hóa học thì văn hóa sinh thái bao gồm hai bộ 

phận: văn hóa sinh thái tự nhiên và văn hóa sinh thái nhân văn. Trong đó yếu tố “con 

người” đóng vai trò như một mắc xích quan trọng trong mối quan hệ biện chứng giữa 
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con người với môi trường tự nhiên và con người với môi trường nhân văn. Từ các 

quan điểm của các học giả về “sinh thái văn hóa” cho thấy: văn hóa sinh thái nhân văn 

là sản phẩm của con người thích nghi với môi trường tự nhiên. Môi trường tự nhiên 

“định vị” con người về mặt sinh học, từ đó hình thành nên môi trường văn hóa tương 

ứng. Do đó, nắm bắt đặc trưng của môi trường tự nhiên, con người đã sáng tạo ra các 

giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo trong nền văn hóa dân tộc nói chung. Điều này có thể 

chứng minh qua các thành tố văn hóa nói chung và văn hóa ẩm thực nói riêng của các 

dân tộc, các vùng miền ở Việt Nam.  

Trong hoạt động du lịch, văn hóa sinh thái biểu hiện qua tương tác giữa con 

người với các nhân tố bên trong hệ thống “tài nguyên du lịch tự nhiên - hoạt động du 

lịch - tài nguyên du lịch nhân văn”. Do đó, việc khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn 

tài nguyên du lịch theo hướng phát triển bền vững là mục tiêu của hoạt động du lịch 

mà con người giữ vai trò chủ đạo. Soi chiếu vào cộng đồng người Việt ở Tây Nam Bộ 

và trường hợp nghiên cứu Vĩnh Long cho thấy: trong quá trình ứng xử, tận dụng, khai 

thác văn hóa ẩm thực như một nguồn tài nguyên quan trọng của hoạt động du lịch. 

Các luận điểm về lý thuyết Sinh thái văn hóa được cụ thể hóa trong việc đưa ra 

một số thuật ngữ liên quan trong Điều 3 của Luật Du lịch Việt Nam do Quốc Hội ban 

hành và chính thức áp dụng vào ngày 01/01/2018: “Du lịch sinh thái là loại hình du 

lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương, có sự tham gia của cộng 

đồng dân cư, kết hợp giáo dục về bảo vệ môi trường. Du lịch văn hóa là loại hình du 

lịch được phát triển trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy 

giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị văn hóa mới của nhân loại. Môi trường du 

lịch là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nơi diễn ra các hoạt động du lịch” [5]. 

Từ những luận điểm của lý thuyết đến việc cụ thể hóa trong đời sống thực tiễn 

ở Việt Nam, người viết vận dụng lý thuyết Sinh thái văn hóa để làm sáng tỏ vai trò của 

môi trường tự nhiên trong việc hình thành đặc điểm và giá trị văn hóa ẩm thực của 

người Việt Tây Nam Bộ, trường hợp tỉnh Vĩnh Long. Mặt khác, không chỉ xem xét 

mối quan hệ biện chứng giữa con người với môi trường tự nhiên, mà còn phải xem xét 

cả mối quan hệ biện chứng giữa con người với xã hội – là nền tảng của nhu cầu và sự 

đa dạng của các thể loại ẩm thực. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát 

triển bền vững du lịch ẩm thực thông qua cách cách ứng xử hòa hợp trên tinh thần gìn 
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giữ, bảo vệ và tôn trọng thiên nhiên của con người, đồng thời góp phần nâng cao vị thế 

du lịch ở Tây Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long trong tương lai. 

Lý thuyết giao lưu và tiếp biến văn hóa 

Giao lưu văn hóa là sự cộng sinh của ít nhất 2 nền văn hóa, là quan hệ tương 

tác, trao đổi qua lại nhằm hướng tới lợi ích, hiểu biết lẫn nhau, đồng thời để đáp ứng 

nhu cầu mà mỗi bên không thể tự thỏa mãn. Sự giao lưu văn hóa diễn ra trong các 

cộng đồng người như một quy luật vận động tất yếu của xã hội.  

Tiếp biến văn hóa - một hình thức biến nhiều lợi ích tiềm năng từ giao lưu văn 

hóa thành những lợi ích thực tế. Đây còn là quá trình tiếp nhận các yếu tố văn hóa bên 

ngoài rồi cải tiến, thay đổi, làm cho phù hợp với văn hóa bản địa. Quá trình biến đổi 

này đã làm cho các yếu tố văn hóa được tiếp thu dần dần khác xa với nguồn gốc ban 

đầu. Điều này được chứng minh trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, nhận rõ hơn qua 

các dạng thức văn hóa vật chất và tinh thần của mỗi dân tộc, địa phương và quốc gia.  

Trong lĩnh vực khoa học xã hội – nhân văn, qua các tài liệu sưu tập chúng tôi 

nhận thấy thuật ngữ giao lưu và tiếp biến văn hóa được các nhà khoa học Phương Tây 

chính thức đề cập trong một số công trình từ thập kỷ thứ hai của thế kỷ XX [139]. Sau 

đó, lý thuyết này được các ngành Nhân học, Xã hội học tiếp nhận để nghiên cứu các 

cộng đồng người khác nhau, trong bối cảnh thế giới có quá nhiều biến đổi bởi hậu quả 

của cuộc Chiến tranh thế giới lần I (1914-1918). Đến nửa cuối thế kỷ XX sang đầu thế 

kỷ XXI lý thuyết này ngày càng phổ biến và được nghiên cứu rộng rãi trên lĩnh vực 

khoa học ứng dụng. Năm 2008, John W. Berry trong công trình Globalisation and 

acculturation (Toàn cầu hóa và tiếp biến văn hóa) đã nghiên cứu sự tiếp biến văn hóa 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và đưa ra 3 luận điểm quan trọng như sau: 

Tiếp biến văn hóa là kết quả tất yếu của quá trình giao lưu văn hóa giữa hai 

cộng đồng ở những cấp độ khác nhau (dân tộc, địa phương, quốc gia) 

Mỗi cộng đồng có nền văn hóa riêng nhưng quá trình giao lưu diễn ra dẫn đến 

những biến đổi về tâm lý và văn hóa của mỗi nhóm.  

Tiếp biến văn hóa diễn ra không chỉ với 2 nhóm có nền tảng văn hóa khác nhau 

mà hiện nay đang diễn ra với quy mô toàn cầu. 

Đến năm 2017, John W. Berry trong công trình Theories and Models of 

Acculturation (Các lý thuyết và mô hình của sự tiếp biến văn hóa), tiếp cận ở góc độ 
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Tâm lý học xã hội đã cho rằng: quá trình tiếp biến văn hóa dẫn đến những biến đổi cấu 

trúc và chuẩn mực xã hội được biểu hiện ở 2 cấp độ:   

Ở cấp độ tâm lý cá nhân, tiếp biến văn hóa cách lựa chọn (thái độ, hành vi), 

mức độ thích ứng với cuộc sống liên văn hóa; sự thiết lập các mối quan hệ và 

mức độ thích nghi giữa cá nhân với các nhóm người. 

Ở cấp độ nhóm, tiếp biến văn hóa liên quan đến những thay đổi trong cấu trúc 

thể chế và các chuẩn mực văn hóa của xã hội hiện hành. 

Trên cơ sở tiếp nhận lý thuyết Giao lưu và tiếp biến văn hóa các nhà nghiên cứu 

ở Việt Nam đã ứng dụng để nghiên cứu các lĩnh vực xã hội ở Việt Nam. Nguyễn Thị 

Hương trong bài viết Giao lưu, tiếp biến văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội 

nhập quốc tế hiện nay đã nêu những đặc điểm mới trong giao lưu và tiếp biến văn hoá:  

- Thứ nhất: sự thích nghi mới trong giao lưu, tiếp biến văn hoá. Bởi vì “toàn cầu 

hoá và truyền thông toàn cầu đang làm cho giao lưu, tiếp biến văn hoá của các quốc 

gia có sự khác về cơ bản so với các giai đoạn trước đây. Các quốc gia, dân tộc ngày 

càng phải hướng đến những tiêu chuẩn chung trong đánh giá. So với trước đây, giao 

lưu và tiếp biến văn hoá diễn ra với nhiều hình thức mới” [61, tr 57]. 

- Thứ hai: những đặc điểm mới trong giao lưu và tiếp biến văn hoá chi phối các 

quốc gia. Những áp lực trong quá trình giao lưu văn hóa giữa các nước phát triển với 

các nước chưa phát triển. Hay “quá trình vừa đấu tranh, vừa hợp tác giữa các quốc gia, 

dân tộc; vấn đề bảo vệ sự đa dạng văn hóa, chống chủ nghĩa đế quốc về văn hóa; giao 

lưu, tiếp biến văn hóa gắn với sự trao đổi hàng hóa văn hóa và phát triển của nền công 

nghiệp, dịch vụ văn hóa, gắn với truyền thông toàn cầu, gắn với lợi ích kinh tế và 

chính trị” [61, tr 57]. 

Nghiên cứu ở góc độ dân tộc học, trong bài Giao lưu tiếp biến văn hóa ở cộng 

đồng đa dân tộc (Việt, Khmer, Hoa) tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 

Giang Huỳnh Ngọc Thu đã viết: “Giao lưu tiếp biến văn hóa là một khái niệm nói đến 

sự biến đổi để thích nghi của các loại hình văn hóa tộc người trong quá trình tiếp xúc 

lâu dài dưới nhiều hình thức giữa các nền văn hóa với nhau” [115, tr 39]. Trên cơ sở 

nghiên cứu những biểu hiện cụ thể của quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa giữa 3 

dân tộc (Việt, Khmer, Hoa) ở xã Bình An (trường hợp nghiên cứu), tác giả đi đến tổng 

luận: “Có những biểu hiện văn hóa đã trở thành cái chung của cả ba dân tộc, nhưng 

cũng có những biểu hiện mang tính biến đổi từ việc tiếp xúc lẫn nhau giữa các nền văn 
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hóa, hoặc có những biểu hiện mang tính hội tụ trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng … 

Những yếu tố văn hóa đặc trưng mang tính tộc người dần hòa lẫn vào nhau, trở thành 

yếu tố chung mang tính khu vực” [115, 41-44].  

Khái niệm giao lưu tiếp biến văn hóa có tính mở, các nhà nghiên cứu đã và 

đang tiếp tục bổ sung qua các công trình khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - xã 

hội. Và cũng chính vì thuộc tính rộng của khái niệm, nên lý thuyết này được áp dụng 

để nghiên cứu về văn hóa, kinh tế, dân số… ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Quy chiếu vào nội dung luận án, Tây Nam Bộ nói chung tỉnh Vĩnh Long nói 

riêng là nơi hội tụ văn hóa lâu đời của các tộc người: Việt, Hoa, Khơme… và các nền 

văn hóa ngoại biên (Pháp, Mỹ và các quốc gia châu Á). Do đó, xuất hiện hiện tượng 

giao lưu tiếp biến văn hóa lẫn nhau, dẫn đến sự biến đổi văn hóa chủ thể: văn hóa 

người Việt. Tuy nhiên, bản chất của sự tiếp biến này không phải là hỗn dung mà là 

biến đổi có chọn lọc để phù hợp trong quá trình sinh tồn của người Việt, từ thời khẩn 

hoang lập ấp cho đến nay. 

Văn hóa ẩm thực là một thành tố của văn hóa. Do đó, khi nền văn hóa biến đổi 

thì văn hóa ẩm thực cũng sẽ thay đổi. Lý thuyết Giao lưu tiếp biến văn hóa được 

chúng tôi ứng dụng nghiên cứu để tìm ra những điểm tương đồng cũng như những nét 

riêng độc đáo, đặc sắc của văn hóa ẩm thực người Việt, góp phần khẳng định “bản sắc 

Việt” trong ẩm thực Phương Nam. Ở một ý nghĩa rộng hơn, việc ứng dụng lý thuyết 

giao lưu và tiếp biến văn hóa trong thực hiện đề tài luận án sẽ góp phần mở đường đưa 

văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ đến với văn hóa ẩm thực thế giới trên hành 

trình phát triển kinh tế - văn hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay. 

2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN  

2.2.1 Khái lược vùng Tây Nam Bộ  

Lịch sử một vùng đất 

  Tây Nam Bộ là tên gọi vùng đất nằm cuối lãnh thổ Việt Nam. Trong các tài liệu 

lịch sử trước 1975 gọi đây là vùng Châu thổ sông Mékong hay Đồng bằng sông Cửu 

Long đã cho thấy vai trò của dòng sông này tác động, ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử 

hình thành vùng đất trên các phương diện: chính trị, kinh tế và văn hóa.  

Ngược dòng lịch sử, vùng Tây Nam Bộ trước kia thuộc vương quốc Phù Nam 

(tồn tại từ thế kỷ I đến thế kỷ VII) từng có một nền văn hóa Óc Eo phồn thịnh và rực 

rỡ. Vương quốc Phù Nam theo thư tịch cổ Trung Quốc: “trong thời kỳ hưng thịnh, 
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vương quốc này về phía đông, đã kiểm soát cả một vùng rộng lớn. Phía Nam là vùng 

Trung Bộ (Việt Nam), phía Tây đến thung lũng sông Mê Nam (Thái Lan), về phía 

Nam đến phần phía bắc bán đảo Malaysia” [116, tr 159]. Sau thời kỳ phát triển rực 

rỡ vương quốc Phù Nam dần suy yếu bị sáp nhập vào lãnh thổ Chân Lạp 

(Campuchia) – Một vương quốc được hình thành bởi các tiểu quốc trong khoảng thế 

kỷ VI đến thế kỷ VIII. Lịch sử vương quốc Chân Lạp là “một quá trình chuyển biến 

hết sức phức tạp. Từ các tiểu quốc, đã dần có sự vận động, kết tụ để rồi từ đó hình 

thành nên một hoặc một số vương quốc trung tâm có thế lực nhất” [72, tr 271]. Vùng 

đất Phù Nam (trên lãnh thổ Đại Việt) bị Chân Lạp chinh phục đến thế kỷ VIII được 

chia làm 2 quốc gia: Thủy Chân Lạp và Lục Chân Lạp. Thủy Chân Lạp chỉ vùng đất 

ngập nước nay là Tây Nam Bộ và Lục Chân Lạp là vùng đất cao thuộc Đông Nam 

Bộ hiện nay. Để tiện việc cai trị, các vị vua Chân Lạp thúc đẩy quá trình thống nhất 

đất nước. Đến đầu thế kỷ IX trên các sử liệu hầu như không còn nói đến sự tồn tại 

của các quốc gia như Lục Chân Lạp hay Thủy Chân Lạp. Theo các nhà nghiên cứu 

lịch sử thì “Các trung tâm quyền lực của Chân Lạp đã dần tập trung về phía Bắc mà 

tâm điểm là vùng Tây Bắc Biển Hồ. Đó từng là vùng đất bản bộ của một số vương 

quốc Chân Lạp cổ. Trên nền tảng đó kinh đô Angkor đã được kiến lập” [72, tr 304].  

Như vậy, từ thế kỷ X trở đi vùng đất Nam Bộ rơi vào tình trạng hoang vu, sình 

lầy, ẩm thấp. Đến thế kỷ XIII, Châu Đạt Quan
33

 trong chuyến đi thăm Chân Lạp đã mô 

tả trong nhật ký của mình: “những bụi rậm của khu rừng thấp… tiếng chim hót và thú 

vật kêu vang dội khắp nơi… những cánh đồng bị bỏ hoang phế, không có một gốc cây 

nào. Xa hơn tầm mắt chỉ toàn là cỏ kê đầy rẫy, hàng trăm hàng ngàn con trâu rừng tụ 

họp thành từng bầy trong vùng này, tiếp đó là nhiều con đường dốc đầy tre chạy dài 

hàng trăm dặm…” [91, tr 80]. Tình trạng hoang vu nói trên kéo dài đến thế kỷ sau đó, 

cho đến khi lưu dân người Việt vào khai hoang, lập ấp. Có thể nói, người Việt có công 

lao rất lớn trong sự hình thành vùng đất Tây Nam Bộ. 

Năm 1558, khi chúa Nguyễn Hoàng đặt chân vào vùng đất Thuận – Quảng ông 

đã tiếp nối chủ trương Nam tiến
34

 của các đời phong kiến trước. Để đáp ứng nhu cầu 

cấp thiết cho cuộc phân tranh Trịnh – Nguyễn, chúa Nguyễn tiến hành công cuộc mở 

đất Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và dần đến Tây Nam Bộ. Từ thế kỷ XVII, bằng 

                                              
33

 Châu Đạt Quan (1266–1346) là một nhà ngoại giao dưới thời vua Nguyên Thành Tông (Trung Quốc). Ông nổi 

tiếng nhờ các ghi chép về phong tục, tập quán của Cao Miên và các ngôi đền Angkor trong chuyến đi vào năm 

1296-1297) 
34

 Hành trình Nam tiến kéo dài gần 700 năm (từ thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XVIII)  



57 

đường biển những nhóm lưu dân người Việt lẻ tẻ đến Nam Bộ để khẩn hoang; tập 

trung chủ yếu vùng Đồng Nai - Gia Định. Chủ trương khai hoang, lập ấp của chúa 

Nguyễn đã thúc đẩy các đợt di dân và binh lính dưới sự điều hành, quản lý của của các 

quan lại, nổi bậc nhất là vai trò Nguyễn Hữu Cảnh, đã đem lại những thành quả đáng 

kể.   

Bên cạnh việc thực hiện chính sách ngoại giao nhằm ổn định cương thổ phía 

Nam của các chúa Nguyễn thì việc thúc đẩy công cuộc khẩn hoang cũng được tiến 

hành khẩn trương. Đến năm 1679, Dương Ngạn Địch và phó tướng Hoàng Tiến là 

Tổng binh Trấn thủ đất Long môn (Quảng Tây - Trung Quốc); Trần Thượng Xuyên và 

phó tướng Trần An Bình là tổng binh châu Cao, Lôi, Liêm (Quảng Đông - Trung 

Quốc) không chịu hàng phục triều Thanh đã đem 3.000 người cùng 50 chiếc thuyền 

sang Đại Việt xin định cư. Chúa Nguyễn Phúc Tần đang cần lực lượng khai khẩn Chân 

Lạp nên cho vào ở đất Gia Định. Đến thời chúa Nguyễn Phúc Chu, sự xuất hiện của 

những người Minh Hương này cùng với lưu dân Việt vào khai khẩn trước đó, nên chỉ 

vài thập niên sau đã biến vùng Đồng Nai, Gia Định, Mỹ Tho trở thành nơi giao thương 

hàng hóa rộng rãi với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á và Phương Tây. 

Hưởng ứng chính sách khuyến khích khẩn hoang của nhà Nguyễn, từng lớp lưu dân 

Việt từ Ngũ Quảng đã ra sức khai phá, lập làng (ấp). Khi vào vùng đất mới, người Việt 

ưu tiên chọn những giồng đất cao ven sông biển để chài lưới, làm muối, làm mắm, 

trồng trọt và vùng thung lũng ven núi thuận lợi cho săn bắn, khai thác lâm thổ sản.  

Đến thế kỷ XVIII, cùng với việc khai phá vùng Sài Gòn - Gia Định, người Việt 

bắt đầu tìm đến định cư và khai khẩn hai bờ Vàm Cỏ Tây, bờ Bắc và các cửa sông 

Tiền như Tân An (Long An) chạy thẳng tới Cai Lậy, Gò Công, Chợ Gạo (Tiền Giang) 

đến khu vực Tháp Mười tạo nên nhiều vùng đất trù phú như: Tân Châu (An Giang), 

Cao Lãnh (Đồng Tháp) tạo cơ sở cung cấp lương thực cho các chúa Nguyễn. Hàng 

loạt các cù lao và vùng đất ven sông Tiền và sông Hậu được người Việt khai phá và 

định cư. Nhiều thương cảng lớn ra đời như: Nông Nại ở Biên Hòa, Bến Nghé ở Sài 

Gòn, Mỹ Tho Bãi Xàu (Sóc Trăng), Hà Tiên (Kiên Giang), Mỹ Tho đại phố (Tiền 

Giang)… 

Đầu thế kỉ XIX, triều đình nhà Nguyễn tiếp tục đẩy mạnh việc khẩn hoang Nam 

Bộ; đã sử dụng nhiều biện pháp khuyến khích người khai hoang qua hình thức lập ấp 

và lập đồn điền, nhất là vùng biên giới Châu Đốc, Vĩnh Tế (An Giang). Đến giai đoạn 
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này, diện mạo Tây Nam Bộ tương đối hoàn chỉnh tới ngày nay. Giữa thế kỉ XIX, chính 

quyền thực dân Pháp thúc đẩy đồng loạt công cuộc khai phá vùng đất Nam Bộ nhằm 

mục đích vơ vét thuộc địa, cung ứng cho “mẫu quốc”. Trải qua gần một thế kỷ chịu sự 

cai trị trực tiếp của các nước phương Tây, cụ thể là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đến 

ngày 30/4/1975, Nam Bộ hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất. Việt Nam 

trở thành quốc gia độc lập đến ngày nay. 

Tóm lại, từ những cuộc di cư lẻ tẻ hoặc có chủ trương của triều đình Nhà 

Nguyễn kéo dài từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XIX; cho đến làn sóng vào Nam 

1954 và sau năm 1975 của người dân Miền Bắc, Miền Trung cùng những kiều dân 

nước ngoài đã cho thấy Tây Nam Bộ đây là nơi hội tụ của những con người xa xứ, với 

một quyết tâm không lay chuyển: “Đến đây thì ở lại đây/ Bao giờ bén rễ, xanh cây 

mới về”, vốn luôn là ý chí, là quyết tâm của lưu dân Việt trên bước đường Nam tiến.  

Đặc điểm tự nhiên 

Tây Nam Bộ hay còn gọi là Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất rộng lớn, 

với 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có tổng diện tích khoảng 4,1 triệu ha 

và dân số 17,8 triệu người, chiếm 12,3% diện tích tự nhiên và khoảng 18,8% dân số 

cả nước 
35

. Đây là vùng có mạng lưới sông, kênh, rạch dày đặc, nhiều lợi thế về phát 

triển nông nghiệp, thủy hải sản, công nghiệp thực phẩm, du lịch và năng lượng tái 

tạo. Về lịch sử cấu tạo, Tây Nam Bộ là một vịnh không sâu, được hình thành từ 

những trầm tích phù sa sông Mekong bồi dần qua những kỷ nguyên thay đổi mực 

nước biển. Chính sự thay đổi đó đã hình thành những giồng cát chạy dọc theo bờ 

biển ôm lấy một vùng châu thổ rộng lớn và phì nhiêu, được xếp thứ 3/34 đồng bằng 

lớn nhất thế giới: vùng châu thổ sông Mekong.  

Tây Nam Bộ được xem là vùng đất quan trọng và giàu có về tài nguyên nông 

nghiệp của cả nước. Với vị trí án ngữ tại cực Nam của tổ quốc, Tây Nam Bộ có tổng 

diện tích các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất Việt Nam: 40.547,2 km²; 

bao gồm 01 thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, 

Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà 

Mau. 

Với vị trí tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ ở phía 

Bắc; phía Tây Bắc liền kề với Campuchia; phía Nam nối liền với Vịnh Thái Lan và 

                                              
35
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biển Đông, Phía Đông giáp biển Đông. Tây Nam Bộ sở hữu bờ biển dài khoảng 

700km và đường biên giới giáp Campuchia dài khoảng 400km. Tây Nam Bộ dễ dàng 

tiếp nhận, giao lưu thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật và du lịch với 

thành phố Hồ Chí Minh (thị trường năng động bật nhất Việt Nam) và các nước trong 

khu vực Đông Nam Á. Vị thế đó rất thuận tiện trong hoạt động khai thác tuyến giao 

thông đường biển và phát triển đường hàng không quốc tế đến các nước khu vực Nam 

Á, Đông Á, Châu Úc và các quốc gia Thái Lan, Myanma, Singapore, Indonesia...  

Tây Nam Bộ thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo nên nhiệt độ 

nóng ẩm quanh năm. So với các vùng khác trong cả nước, Tây Nam Bộ có độ ẩm cao 

hơn do có nhiều sông ngòi, kênh rạch phân bố chằn chịt, đan xen lẫn nhau. Trong năm 

có hai mùa tương đối rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Lượng mưa trung bình hàng năm 

khoảng 1400 mm, mùa mưa chiếm khoảng 88 - 95% lượng mưa trong năm và kéo dài 

rõ nhất từ tháng 5 đến tháng 10 (tương ứng với giai đoạn gió mùa Tây - Nam) dẫn đến 

khí hậu đặc trưng là nóng ẩm và mưa nhiều. Bên cạnh đó, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 

đến tháng 4 năm sau tương ứng với giai đoạn gió mùa Đông - Bắc, có khí hậu đặc 

trưng là khô, nóng và rất ít mưa. Nhiệt độ trung bình 26
0
C. Đây là thời điểm rất thuận 

lợi cho hoạt động du lịch, nhất là loại hình du lịch sinh thái.  

Khí hậu, thời tiết ở Tây Nam Bộ là điều kiện để các loại ký sinh trên thực vật và 

đất sinh sôi, phát triển, trong đó có các loại nấm tự nhiên và nấm nuôi trồng phục vụ 

cho nhu cầu ăn uống của con người. Nổi trội nhất về hàm lượng dinh dưỡng và có giá 

thành cao chính là nấm mối. Thời điểm giao mùa từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm là 

thời gian xuất hiện loại nấm mọc gần các tổ mối (loại côn trùng nhỏ giống con kiến to 

nhưng có cánh), được mệnh danh là “đặc sản của các loại đặc sản”. Nấm mối mọc 

nhiều ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ và một số tỉnh miền Đông: 

Bình Phước, Đồng Nai nhưng nấm mối ở miền Tây được cho là ngon nhất bởi vị ngọt 

tự nhiên đậm đà không nơi nào sánh được. Nấm mối chế biến nhiều món ăn độc đáo 

thu hút cả khách nội địa và quốc tế đến với Tây Nam Bộ trong thời gian qua như: cháo 

nấm mối, nấm mối xào tỏi, nấm mối xào muối ớt, nấm mối xào lá cách, nấm mối kho, 

nấm mối om tương, bánh xèo nấm mối…  

Tây Nam Bộ sở hữu mạng lưới sông ngòi và kênh rạch chằn chịt. Đây còn là 

vùng hạ lưu sông Mekong được bồi đắp phù sa bởi sông Tiền và sông Hậu. Sông 

Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc), đi qua địa phận lãnh thổ 
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của các quốc gia Trung Quốc, Myanma, Thái Lan, Lào, Campuchia. Từ Phnôm Pênh 

(Campuchia) sông chia thành hai nhánh: bên trái là sông Tiền, bên phải là sông Hậu. 

Hai nhánh sông này đổ vào Tây Nam Bộ của Việt Nam rồi chảy ra biển Đông. 

Sông Tiền: tiếp nhận 2/3 lưu lượng nước của sông Mê Kông, bắt nguồn từ biên 

giới Campuchia chảy qua địa phận các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà 

Vinh, Bến Tre. Khi cách biển khoảng 100km, sông phân thành các nhánh nhỏ hơn và 

đổ ra biển bằng 6 cửa: Cửa Đại, Cửa Tiểu, cửa Cổ Chiên, cửa Cung Hầu, cửa Hàm 

Luông và cửa Ba Lai.  

Sông Hậu: chảy qua địa phận tỉnh An Giang. Khi cách biển khoảng 75km, sông 

chia thành nhiều nhánh và đổ ra biển Đông theo ba cửa: cửa Ba Thắc (bị bồi lấp vào 

khoảng những năm 70 của thế kỷ XIX), cửa Định An và cửa Trần Đề. 

Sông Tiền và sông Hậu nối với nhau bởi nhiều kênh rạch. Tuyến kết nối chính 

là sông Măng Thít thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra, Tây Nam Bộ sở hữu nhiều 

hệ thống sông khác như Vàm Cỏ, sông Cái Lớn – Cái Bé, sông Giang Thành, sông 

Măng Thít, sông Ông Đốc, sông Cái Lớn – Cái Bé, sông Sở Thượng, Sở Hạ, Cái Cỏ - 

Long Khốt… Chính nhờ hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằn chịt (khoảng 54.000km) 

đã định hình đặc trưng văn hóa nói chung và văn hóa ẩm thực nói riêng của người Việt 

Đồng bằng sông Cửu Long mang đậm dấu ấn sông nước.  

Lưu lượng chảy của sông Mekong rất lớn, trung bình khoảng 10.700 m
3
/s, riêng 

vào mùa lũ khoảng 34.000m
3
/s. Do đó, vào mùa nước lũ (khoảng từ tháng 7 đến tháng 

11, cao nhất là tháng 9 và tháng 10), nước sông dâng cao. Một phần dồn ngược vào 

Biển Hồ (Campuchia), phần còn lại thoát qua hệ thống sông Tiền và sông Hậu mang 

theo lớp phù sa màu mỡ bồi đắp cho vùng đất nơi đây. Vào “mùa nước nổi”, vùng 

đồng bằng này xuất hiện đặc sản cá linh và bông điên điển được người dân chế biến ra 

nhiều món ăn độc đáo góp phần thu hút du khách đến địa phương thưởng thức. 

Tuy nhiên, từ năm 2009 đến nay lưu lượng chảy của sông Mekong giảm mạnh 

do điều tiết của các hồ chứa nước và hệ thống thủy điện ở các nước vùng thượng 

nguồn. Bên cạnh đó, hiện tượng El Nino xuất hiện với cường độ mạnh và thời gian 

kéo dài kỷ lục tác động đến chế độ thủy văn trên sông Mekong, biểu hiện qua các 

thông số cụ thể: lượng mưa chỉ đạt 1.300mm (giảm 15% so với mức trung bình). 

Trong hai tháng 5 và tháng 6 là thời điểm đầu mùa mưa nhưng lượng mưa thiếu hụt 30 

– 45%, tổng lượng dòng chảy cấp cho đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn 23% so với 
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mức trung bình. Bên cạnh đó, lượng nước từ thượng nguồn đổ về giảm nghiêm trọng 

nên hiện tượng nhiễm mặn tăng lên đáng kể. Tháng 2/2016, lần đầu tiên xâm nhập 

mặn xuất hiện ở Cần Thơ, nhiễm mặn trên sông Vàm Cỏ lên đến 90km. Đầu năm 

2020, từ tháng 1 đến tháng 5 (dương lịch) có 9/13 tỉnh – thành thuộc Tây Nam Bộ 

nhiễm mặn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Nhiều diện 

tích cây trồng tại đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là năng suất 

lúa (loại cây trồng chính tại khu vực nghiên cứu), là nguyên nhân chính giảm số lượng 

nguyên liệu ẩm thực tại Tây Nam Bộ. 

Kinh tế - xã hội và văn hóa 

Tây Nam Bộ có lực lượng lao động dồi dào. Tổng dân số khoảng 17.512.900 

người, tuy chỉ chiếm 18,8% tổng dân số cả nước nhưng lực lượng lao động trên 15 tuổi 

chiếm đến 19,3% tổng lao động trên 15 tuổi cả nước (theo số liệu năm 2018), chỉ sau 

đồng bằng sông Hồng (chiếm 21,9%) và Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 

(chiếm 21,6%). Mật độ dân cư trung bình của vùng cũng ở mức cao (435 người/km
2
), 

đứng thứ 3 so với cả nước, sau Đồng bằng sông Hồng (1014 người/km
2
) và Đông Nam 

Bộ (725 người/km
2
)

 36
.  

Mặc dù nguồn lao động Tây Nam Bộ khá dồi dào nhưng nguồn lao động chất 

lượng cao còn rất thấp, nhiều năm qua vẫn chưa chú ý đầu tư đào tạo, chưa đáp ứng 

nhu cầu tăng trưởng kinh tế trong từng thời điểm. Tỷ lệ lao động trên 15 tuổi đang làm 

việc trong các ngành kinh tế đã qua đào tạo (có chứng nhận tốt nghiệp chuyên môn kỹ 

thuật từ 3 tháng trở lên) của vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn ở vị trí thấp nhất cả 

nước. Năm 2010 vùng có tỷ lệ lao động trên 15 tuổi đã qua đào tạo là 7,9% thì đến 

năm 2018 tỷ lệ này là 13,3%. 

Tây Nam Bộ có tốc độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp cao hơn so cả nước 

(năm 2015 tăng 7,8% trong khi cả nước tăng 6,8%). Chỉ riêng lúa đã chiếm 47% diện 

tích và 56% sản lượng lúa cả nước; xuất khẩu gạo từ toàn vùng chiếm tới 90% sản 

lượng. Chưa kể thủy sản chiếm 70% diện tích, 40% sản lượng và 60% xuất khẩu cả 

nước... Tuy nhiên, đứng về phương diện thu nhập thì vẫn còn thấp, bình quân đầu 

người với mức 54 triệu đồng (cả nước là 64 triệu đồng/người/năm). 

Tây Nam Bộ là vùng đất rộng lớn chiếm 12% diện tích và 19% dân số cả nước; 

có mạng lưới sông ngòi, kênh, rạch dày đặc, có lợi thế về phát triển nông nghiệp, thủy 
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hải sản, công nghiệp thực phẩm, du lịch, năng lượng tái tạo, là “Vùng trọng điểm về 

sản xuất nông nghiệp” và giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp khoảng 

18,7% GDP cả nước. Tây Nam Bộ có nền kinh tế nông nghiệp phát triển ổn định, giữ 

vai trò đảm bảo an ninh lương thực cho cả nước. Trong những năm qua, đồng bằng 

sông Cửu Long cung cấp khoảng 50% sản lượng lúa gạo, 70% sản lượng trái cây, 

đóng góp 90% lượng gạo xuất khẩu và 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cho cả nước 

[109, tr 44 - 45]. 

Tuy nhiên, Tây Nam Bộ có thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp so với 

mức trung bình của cả nước (năm 2018 là 48,81 triệu /người; cả nước 59,72 

triệu/người). Nông nghiệp chưa được đầu tư, còn nhỏ lẻ phần lớn dựa vào tự nhiên. Cơ 

sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông nội vùng phát triển chậm, không đồng bộ, việc vận 

chuyển hàng hóa và đi lại còn hạn chế, khó khăn. Việc đào tạo lao động có kỹ thuật, 

chuyên môn vẫn còn tỉ lệ thấp (như trên đã trình bày). Khoảng cách giàu nghèo; 

khoảng cách phát triển giữa Tây Nam Bộ với các vùng khác ngày càng chênh lệch khá 

lớn. Đây là thực trạng rất quan ngại, tác động không nhỏ đến định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội của toàn vùng. Kinh tế du lịch được xác định là mục tiêu trọng tâm, 

tuy dồi dào tiềm năng nhưng khai thác còn hạn chế. Trong tổ chức loại hình kinh tế du 

lịch còn trùng lắp về hình thức, nội dung chưa khai thác được nét riêng, độc đáo, làm 

nên thương hiệu ở các địa phương.  

Dân cư, dân tộc 

Tây Nam Bộ là nơi hội tụ văn hóa theo dòng chảy lịch sử nước ta từ Bắc xuống 

Nam. Do đó, Tây Nam Bộ được ví như bức tranh đa sắc về văn hóa tộc người. Trong 

đó: Việt, Hoa, Khmer, Chăm là những gam màu chủ đạo, nhưng nổi trội nhất là người 

Việt (chiếm khoảng 86% tổng dân số toàn vùng). Theo dòng lịch sử, lớp cư dân nơi 

đây xuất hiện trình tự như sau: người Phù Nam (chủ thể sáng tạo nền văn minh Óc 

Eo), Khmer, Việt, Hoa và Chăm.   

Người Phù Nam  

Kết quả khảo cổ học vùng đất Nam Bộ đã cho thấy, con người xuất hiện cách 

đây khoảng 4.000 năm đến 2.500 năm trước công nguyên với phạm vi bao quát toàn 

vùng Nam Bộ, nhưng mật độ cư trú tập trung dày đặc ở vùng Đông Nam Bộ. Đến 

những năm đầu công nguyên, sự xuất hiện của vương quốc Phù Nam phồn thịnh cùng 

nền văn hóa Óc Eo rực rỡ. “Với vị trí của một thương cảng toạ lạc tại địa điểm trung 
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gian của “Con đường tơ lụa trên biển”, cư dân Óc Eo đã sớm tiếp xúc với nhiều nền 

văn hóa trên thế giới. Điều này đã khiến cho nhiều học giả xem Óc Eo là một trung 

tâm liên thế giới của vương quốc Phù Nam” [116, tr 165].  

Do xuất hiện đầu tiên ở miền Đông Nam Bộ (thuộc vùng cao) nên nghề sản 

xuất chính của lớp cư dân này là trồng trọt. Ban đầu họ trồng các loại lúa khô, lúa rẫy 

dần dần chuyển sang trồng lúa nước và mở rộng việc khai phá đến vùng sườn đồi, gần 

suối và ven bờ sông Đồng Nai. Ngoài ra, họ còn sinh sống bằng nghề săn bắt các loại 

động vật, làm đồ đá, đồ gốm, luyện kim, đúc đồng, rèn sắt... đạt trình độ khá cao. Do 

nhu cầu phát triển, lớp người này bắt đầu di chuyển đến vùng Tây Nam Bộ và xây 

dựng đô thị Óc Eo – Ba Thê thuộc hai tỉnh An Giang và Kiên Giang ngày nay. Văn 

hóa Óc Eo phát triển rất rực rỡ và ảnh hưởng khá sâu vào văn hóa dân gian Nam bộ. 

Vào thời kỳ này, ẩm thực của cư dân rất đa dạng, phong phú. Theo một vài nghiên cứu 

trước cho rằng cách ăn uống người Phù Nam tương tự như người Việt Tây Nam Bộ 

ngày nay. Nguyễn Thị Song Thương (2015) cho rằng: 

Nguồn lương thực chính nuôi sống cư dân Óc Eo là lúa gạo. Ngoài ra, họ còn 

sử dụng các loại hoa màu khác như khoai lang, khoai mì, khoai mỡ… hoặc xay 

các loại gạo thành bột để chế biến các loại bánh, làm cho bữa ăn thêm phong 

phú. Ngoài ra, họ sử dụng nguồn thực vật và động vật như: tôm, cua, cá, gà, 

chó, heo, hưu, nai, ốc nghêu, rau dền, rau răm, đậu, bần, xoài, cam, quýt… để 

chế biến thành nhiều món khác nhau: cơm, canh, kho hoặc luộc, nướng, hấp, 

gỏi, làm khô, làm mắm… Từ giai đoạn này, cư dân Óc Eo đã sử dụng các loại 

lá, hoa để nấu uống và còn biết chế biến các loại rượu [110, tr 58 – 62]. 

Tuy nhiên, khi luận bàn về mối quan hệ giữa văn hóa ẩm thực cư dân Óc Eo và 

văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ, Nguyễn Thị Diệu Thảo đã khẳng định: “Văn 

hóa ẩm thực cư dân Việt không chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa Óc Eo” [97, tr 57]. 

Bởi vì đến cuối thế kỉ XIII vùng đất này về cơ bản vẫn là một vùng đất hoang vu, chưa 

được khai phá nhiều mặc dù giai đoạn này là đỉnh cao của thời đại Angkor. Tình trạng 

hoang dã ấy vẫn còn khá phổ biến đến thế kỉ XVIII. Đó chính là quang cảnh tự nhiên 

của Tây Nam Bộ khi những lớp cư dân người Việt bắt đầu có mặt trên vùng đất này.  

Người Khmer 

Người Khmer xuất hiện tại Tây Nam Bộ vào khoảng thế kỷ thứ VI dọc theo 

tuyến sông Tiền, sông Hậu và tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, 
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tại lưu vực sông Đồng Nai xuất hiện một số dân tộc ít người sinh sống trên những 

vùng đồi núi nhưng do số lượng ít và trình độ kỹ thuật chưa phát triển nên họ rất hạn 

chế trong việc mở mang bờ cõi. Việc khai phá vùng đất mới qua hai lớp cư dân đầu 

tiên chỉ nhằm mục đích trồng trọt và săn bắt nhỏ lẻ phục vụ ăn uống hằng ngày. Do đó, 

đến cuối thế kỷ XIII Nam Bộ nói chung và Tây Nam Bộ nói riêng vẫn còn rất hoang 

dã như Châu Đạt Quan đã mô tả trong “Chân Lạp phong thổ ký” [91]. 

Về ẩm thực, cơ cấu bữa ăn của người Khmer gần giống như người Việt: cơm + 

rau + cá và ăn thức ăn theo mùa. Món ăn vừa là gia vị chủ yếu của người Khmer là 

mắm bồ hóc. Ngoài ra còn có một số món ăn rất nổi tiếng như: bánh ống, bánh thốt 

nốt, cốm dẹp, bún nước lèo...  

Người Hoa  

Người Hoa xuất hiện ở Tây Nam Bộ vào nửa sau thế kỷ XVII. Họ là những 

nhóm binh lính trung thành với nhà Minh, bất mãn nhà Thanh nên được chúa Nguyễn 

cho vào Gia Định, cùng người Việt khẩn hoang vùng đất thuộc tỉnh Tiền Giang và 

Đồng Tháp ngày nay. Đến năm 1715 xuất hiện một đợt di cư lớn của người Hoa từ 

Triều Châu đến Hà Tiên (Kiên Giang), vì vậy, đa số người Hoa ở Tây Nam Bộ có 

nguồn gốc Triều Châu, sống tập trung chủ yếu ở các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc 

Liêu, Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh làm nghề mua bán. Trong văn hóa ẩm thực, họ 

cũng đóng góp rất nhiều món ăn đặc sản nổi tiếng cho Tây Nam Bộ như: bánh pía, 

bánh bao, mì vịt tiềm, sủi cảo, há cảo, vịt quay...  

Người Chăm  

Người Chăm ở Tây Nam Bộ còn được gọi là Chăm Islam nhằm phân biệt với 

người Chăm miền Nam Trung Bộ. Tại Tây Nam Bộ, người Chăm Islam tập trung chủ 

yếu ở An Giang. Chăm Islam là một bộ phận người Chăm ở Nam Trung Bộ có mặt ở 

Tây Nam Bộ từ nửa đầu thế kỷ XIX, ban đầu định cư nhiều nhất ở Châu Đốc (An 

Giang) sau đó di chuyển tập trung ở huyện Châu Phú, Phú Tân, An Phú và Châu 

Thành (An Giang).  

Về ẩm thực, người Chăm Islam chịu ảnh hưởng Ấn Độ khá sâu sắc như hương 

vị cà-ri, hồi, quế… đặc biệt họ rất thích vị béo và cay. Một số món ăn đặc biệt của 

người Chăm góp vào sự đa dạng của ẩm thực Tây Nam Bộ: tung lò mò, cơm nị, cà 

púa, bánh hat-pay-crah, … 

Người Việt 
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Tây Nam Bộ hiện nay là vùng đất đa tộc người, nổi bật nhất là: Việt, Khmer, 

Hoa, Chăm; Trong đó, người Việt đóng vai trò chủ thể trong việc hình thành, phát 

triển và khẳng định bản sắc văn hóa của dân tộc trên vùng đất này. Về xuất xứ của cư 

dân Việt trên vùng đất này, đa số các nhà nghiên cứu có nhận định thống nhất:  

Theo Sơn Nam: “Từ đời Hiền Vương cách đây 300 năm, người Việt trong thời 

Nam Bắc phân tranh đã sẵn sàng đi xa hơn ranh giới của quê cha. Họ đi theo đường 

biển, dùng ghe đánh lưới, đến tận mũi Cà Mau và đảo Phú Quốc” [79, tr 33]. Vậy, 

những lưu dân trong lịch sử khẩn hoang ở Nam Bộ có thành phần như thế nào? Theo 

Phan An:  

Những lưu dân Việt đầu tiên đến Nam Bộ vốn từ đồng bằng Bắc Bộ, Bắc 

Trung Bộ di cư vào Nam từ năm 1698 khá lâu. Họ đa phần là nông dân, thợ 

thủ công vì chiến tranh kéo dài nơi quê nhà, họ buộc lòng phải rời bỏ quê 

hương đi về phương Nam để tìm chốn nương thân. Một số khác là những 

thương nhân buôn bán đường dài, những binh lính, quan lại do triều đình điều 

động đi đồn trú miền biên viễn phía Nam. Trong số đó còn có cả những tội đồ 

bị lưu đày, phát vãng, những kẻ lưu đãng tìm nơi trốn tránh sự truy nã của 

chính quyền phong kiến đương thời. Trong số này còn có những nho sĩ bất đắc 

chí, phản kháng thời cuộc [14, tr 11].  

Như vậy, thành phần lưu dân Việt ở Nam Bộ có tính phức hợp. Trong hoàn 

cảnh mới, những thân phận kể trên làm sao trụ vững ở nơi phong thổ hoàn toàn khác 

biệt với bản quán, vì vậy Sơn Nam đã nhận định như sau: 

Thái độ của đám lưu dân thật rõ rệt: họ lo khai thác đất hoang, đương 

đầu với bệnh tật, cọp sấu, đùa giỡn với sóng biển. Họ chọn lựa con đường khó 

khăn, đầy vinh quang mà có người cho rằng dại khờ, hời hợt. Miễn sao cho 

những kẻ đến sau được thừa hưởng di sản quý báu của họ. Mặc cho kẻ khác phỉ 

báng, hiểu lầm. Họ chịu cực nhiều nhưng hưởng rất ít. Đó là thái độ bám sát đất 

nước tin tưởng nơi khả năng của con người. Con người sẽ biến bùn lầy ra cơm, 

lập đình chùa trên biển cỏ [79, tr 35].  

Như vậy, trước khi có chủ trương của nhà nước phong kiến thì lẻ tẻ đã có 

những nhóm lưu dân Việt đã đến vùng đất Nam Bộ nói chung và Tây Nam Bộ nói 

riêng để khai khẩn. Tuy nhiên, nếu tính theo con đường chính thức, tức là các đợt di 
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dân khẩn hoang do triều Nguyễn đứng ra tổ chức và bảo trợ thì sự nhập cư của người 

Việt có thể chia làm ba giai đoạn: 

Giai đoạn 1: vào thế kỉ thứ XVII, từ thời chúa Nguyễn do Nguyễn Phúc Chu 

tiến hành nhằm xây dựng chính quyền trên đất Biên Hòa Gia Định và ổn định miền 

biên viễn (An Giang, Hà Tiên). 

Giai đoạn 2, đầu thế kỉ XIX triều đình nhà Nguyễn chủ trương khai khẩn các 

đồn điền và lập ấp nhằm khắc phục tình trạng suy sụp, đình đốn về kinh tế và nạn đói 

hoành hành, chủ yếu diễn ra ở vùng biên giới Châu Đốc, Vĩnh Tế. 

Giai đoạn 3, giữa thế kỉ XIX, chính quyền thực dân Pháp chủ trương tổ chức 

công cuộc khai phá vùng đất Nam Bộ nhằm mục đích kinh tế, diễn ra đồng loạt ở các 

tỉnh Nam Bộ, tại các tỉnh Trung – Tây – cực Tây của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Lưu dân Việt đến Đồng bằng sông Cửu Long (Tây Nam Bộ) với tâm thế dung 

hòa, sống cộng cư, cộng cảm với người Khmer, tiếp nhận và san sẻ văn hóa từ giai 

đoạn đầu của công cuộc khẩn hoang lập ấp:  

Với nền kinh tế tự túc từng vùng nhỏ, với đất đai quá rộng, người ta không 

cần tranh chấp về địa bàn hoạt động. Việc thờ phượng thêm vài vị thần như 

thờ cái đầu con sấu ở mé sông, thờ vài cục đá – như người Miên đã từng làm – 

được người Việt vui vẻ chấp nhận, vì nó giống như thờ cọp, thờ bà Chúa xứ. 

Món ăn ngon của địa phương như cá lóc, rùa, lá nhàu, lá cách, lá lốt đã làm 

giàu cho bữa ăn. Cuộc gặp gỡ giữa hai nếp sống không phải là va chạm mãnh 

liệt, là cưỡng bách vì chẳng ai có nền kinh tế mạnh hơn ai [79, tr 62]. 

Trong công cuộc di cư này, người Việt mang theo văn hóa bản xứ vào vùng đất 

mới trong đó có cả văn hóa ẩm thực. Để sinh tồn, người Việt phải thích ứng với môi 

trường sinh thái tự nhiên tại vùng đất sông nước, trong đó, thích nghi về ẩm thực là 

yếu tố tiên quyết. Những món ăn, thức uống truyền thống tại quê nhà được người Việt 

linh hoạt thay thế bởi nguyên liệu nơi đây, đồng thời có sự giao thoa văn hóa ẩm thực 

với các tộc người tại vùng đất này. Xét về tiến trình lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ cho 

thấy, văn hóa ẩm thực người Việt nơi đây là sản phẩm của sự tiếp biến 3 lớp văn hóa 

ẩm thực: 1/ Văn hóa ẩm thực người Việt ở Bắc và Trung Bộ (chủ thể); 2/ Văn hóa ẩm 

thực tộc người: Khmer, Chăm, Hoa; 3/ Văn hóa ẩm thực phương Tây mà đại diện là 

văn hóa ẩm thực Pháp. 
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Như vậy, văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ là sản phẩm của quá trình 

tiếp biến văn hóa giữa các tộc người theo dòng chảy lịch sử vùng đất Nam Bộ nói 

chung và Tây Nam Bộ nói riêng. Bản chất của sự tiếp biến này không phải sự dung 

hợp mà là giao lưu và chắc lọc nét tinh túy và ứng dụng tạo nên sự chuyển biến trong 

ẩm thực người Việt. Sự chuyển dịch nền văn hóa ẩm thực này lên nền văn hóa ẩm thực 

khác tạo ra hai chiều hướng đối lập. Một là, biến đổi giá trị ẩm thực vốn có. Hai là, 

xuất hiện hiện tượng chống chuyển dịch nhằm bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa ẩm thực 

vốn có của người Việt. Điều này khiến cho nền văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam 

Bộ một mặt vẫn duy trì những giá trị truyền thống vốn có từ Trung Bộ và Bắc Bộ. 

Đồng thời, tiếp thu những nét văn hóa ẩm thực khác và biến nó thành một bộ phận cấu 

thành nên bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung và người Việt Tây Nam Bộ 

hiện nay. 

2.2.2 Đôi nét về tỉnh Vĩnh Long – trường hợp nghiên cứu đề tài 

Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 

Vĩnh Long tiếp giáp với 7 tỉnh/thành: phía Bắc và Đông Bắc giáp các tỉnh Tiền 

Giang và Bến Tre; phía Tây Bắc và phía Đông giáp tỉnh Đồng Tháp; phía Đông Nam 

giáp với tỉnh Trà Vinh; phía Tây Nam giáp các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và thành 

phố Cần Thơ. Chính vị trí địa lý này đã phần nào định hình nên tính chất đặc trưng và 

sự giao lưu văn hóa ẩm thực nơi đây. Tổng diện tích tự nhiên khoảng 152.000ha, trong 

đó diện tích đất nông nghiệp là 119.000ha (chiếm 78% tổng diện tích đất toàn tỉnh).  

Vĩnh Long thuộc vùng nhiệt đới gió mùa, quanh năm nóng ẩm, nhiệt độ trung 

bình trên 27
0
C. Trong năm có hai mùa tương đối rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa 

mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm 

sau. Cùng với sự biến đổi khí hậu trong những năm gần đây đã gây thiệt hại đến đời 

sống sản xuất sinh hoạt của cư dân địa phương, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp. 

Địa hình Vĩnh Long khá bằng phẳng với độ dốc nhỏ hơn 2
0
, mang hình dáng 

lòng chảo ở giữa trung tâm tỉnh và cao dần về 2 hướng sông Tiền, sông Hậu, sông 

Măng Thít và các sông rạch lớn. Với điều kiện địa hình khá thấp so với mực nước 

biển, trong tương lai khi biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến khu vực Tây Nam 

Bộ nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Với kịch bản mực nước biển dâng 1m, qua 

tính toán sẽ có các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn bị ảnh hưởng do nhiễm mặn và có 

khoảng 606 km
2
 (gần 40% diện tích) đất ở khu vực trung tâm tỉnh bị ngập, ảnh hưởng 
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đến sản xuất nông nghiệp; hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản… Tất cả những 

yếu tố này sẽ tác động trực tiếp đến văn hóa ẩm thực của địa phương. Bên cạnh đó, 

Vĩnh Long được ví như một “cù lao nổi” giữa 2 nhánh sông Tiền và Hậu. Do bề mặt 

được phân bố khoảng 46 hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằn chịt tạo nên bức tranh 

tổng thể vùng sông nước tác động đến đời sống và văn hóa ẩm thực của tỉnh Vĩnh 

Long. 

Chính những đặc điểm về địa chất, địa hình độc đáo này đã tạo nên tính đa dạng 

trong quần thể động – thực vật vùng nước ngọt dẫn đến sự phong phú trong nguyên 

liệu ẩm thực người Việt ở Vĩnh Long, phục vụ cho nhu cầu đời sống của người dân địa 

phương và tạo lực hút các dòng du khách trong và ngoài nước. 

Điều kiện lịch sử - xã hội và kinh tế  

Ngược dòng lịch sử, Vĩnh Long xưa vốn là một vùng đất rộng lớn thuộc Long 

Hồ dinh bao gồm các tỉnh Vĩnh Long, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc 

Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá, Trà Vinh và một phần Bến Tre ngày nay. Vĩnh Long xưa 

được thành lập vào năm 1732 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu với tên gọi là châu 

Định Viễn. Là một bộ phận của Long Hồ dinh, Vĩnh Long xưa có vai trò là trung tâm 

văn hóa, nơi tập trung cơ quan đầu não, bộ máy điều hành kinh tế, chính trị, quân sự 

của Tây Nam Bộ lúc bấy giờ. 

Địa danh “Vĩnh Long” xuất hiện vào năm vua Minh Mạng thứ 13 (1832). Vĩnh 

Long trấn lúc bấy giờ gồm tỉnh Vĩnh Long và An Giang ngày nay, thống trị 4 phủ, 8 

huyện, 47 tổng, 408 xã thôn [78, tr 23]. Cùng với giai đoạn thăng trầm của lịch sử, 

ranh giới hành chính Vĩnh Long cũng nhiều lần thay đổi và được định hình hoàn chỉnh 

từ năm 1992 bởi sự kiện thành lập hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh được tách ra từ tỉnh 

Cửu Long.  

Vĩnh Long hiện nay có diện tích khoảng 147.912 ha và dân số khoảng 1,05 

triệu người [118, tr 20]. Toàn tỉnh có 08 đơn vị hành chính gồm 01 thành phố Vĩnh 

Long, 01 thị xã Bình Minh và 06 huyện: Bình Tân, Tam Bình, Vũng Liêm, Mang Thít, 

Trà Ôn và Long Hồ.  

Vĩnh Long là vùng đất đa tộc người tạo nên bức tranh nhiều màu sắc, trong đó 

Việt, Hoa, Khmer, Chăm là những mảng màu chủ đạo nhưng người Việt đóng vai trò 

chủ thể (chiếm khoảng 96% dân số toàn tỉnh) góp phần tạo nên sự phong phú và tính 

độc đáo cho văn hóa ẩm thực cũng như phát triển du lịch. Theo dòng thời gian, các tộc 
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người này đã cùng nhau tạo nên một nền văn hóa riêng cho vùng đất Tây Nam Bộ nói 

chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. 

Từ buổi đầu khai hoang mở cõi, hoạt động kinh tế nông nghiệp của người Việt 

nơi đây rất phong phú với nhiều phương thức sản xuất: trồng lúa nước, hoa màu, cây 

ăn trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm đánh bắt thủy sản, thương nghiệp, dịch vụ… Các 

nghề thủ công nghiệp: làm bánh tráng, bánh phồng, bún, tàu hủ ky, ép dầu phộng, ép 

đường mía, nấu rượu, tương chao, nước mắm… được hình thành và phát triển. Có thể 

nói đến thế kỷ XVIII, giao thương hàng hóa nông sản tại Vĩnh Long dần dần mở rộng, 

sản phẩm chủ yếu là lúa gạo và các đặc sản nổi tiếng thời bấy giờ: cau, xoài, dưa hấu, 

tôm khô… những đặc sản này đã được Nguyễn Ánh sử dụng trao đổi vũ khí và đồ 

dùng quân sự với nước ngoài.  

Từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1867 công cuộc khai hoang lập ấp càng được đẩy 

mạnh và hoàn thành. Long Hồ dinh được triều đình nhà Nguyễn chọn làm vị trí trọng 

điểm lập đồn điền cung cấp lương thực đảm bảo an ninh chính trị thời bấy giờ. Cơ cấu 

nền nông nghiệp Vĩnh Long thời kỳ này bao gồm: 

Canh điền (trồng lúa): diện tích khoảng 57.000ha, chiếm 66% diện tích canh 

tác. 

Canh viên (trồng vườn): diện tích khoảng 29.000ha, chiếm 34% diện tích gồm 

các sản phẩm nông nghiệp đa dạng là đặc trưng kinh tế vườn của tỉnh Vĩnh Long và 

vùng đất Gia Định thời bấy giờ: lúa gạo, bông vải, cao, khoai đậu, dừa, chuối, cam, 

quýt, bưởi, mãng cầu, nhãn…  

Đến thời cai trị của thực dân Pháp (1867 – 1945), kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long 

có nhiều thay đổi: dân số tỉnh Vĩnh Long tăng lên đáng kể, từ 127.000 người (1908) 

đến 180.000 người (1928) gồm người Việt, Hoa, Khmer, châu Âu và người Ấn [119, tr 

320]. Trọng tâm phát triển kinh tế thời kỳ này vẫn là nông nghiệp, tuy nhiên tiểu thủ 

công nghiệp có nhiều chuyển biến, phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng trên cơ sở 

tiếp thu kỹ thuật chế biến tiên tiến từ văn hóa phương Tây: làm nước mắm, làm đường 

ăn, làm bánh tráng… Trong giai đoạn này, nền kinh tế Vĩnh Long mở rộng tầm quốc 

tế. Thời kỳ này, người Việt tiếp nhận nền văn hóa ngoại biên thông qua giao thương 

hàng hóa: tơ lụa, thực phẩm, đồ thờ cúng (Trung Quốc); chén dĩa (Nhật Bản); đồ gia vị 

(Ấn Độ); thực phẩm, rượu, hàng tiêu dùng (Pháp)…  
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Hiện nay, kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long có nhiều chuyển biến đáng kể nhưng 

nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo. Năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước 

đạt 31.035 tỷ đồng. Trong đó, nông – lâm - thủy sản chiếm 35,56%, doanh thu ngành 

du lịch ước đạt 340 tỷ đồng. Trong những năm gần đây, du lịch đã được xác định là 

ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh được thể hiện qua Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh 

Ủy Vĩnh Long về Phát triển Du lịch 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hình ảnh 

nổi bật của phát triển du lịch Vĩnh Long: “lấy homestay làm thế mạnh chủ lực, chăm 

chút và làm phong phú cho những dịch vụ vui chơi giải trí xung quanh; đồng thời thổi 

hồn vào những món ăn đậm đà phong vị phương Nam, tạo nên những ấn tượng khó 

phai trong lòng du khách”.   

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

  Nghiên cứu văn hóa ẩm thực của người Việt là đặt đối tượng trong sự vận động 

có tính quy luật để có thể định ra được hướng đi của đề tài. Trong chương này, tác giả 

đã hệ thống các khái niệm liên quan cùng với xác định hai lý thuyết nghiên cứu để tạo 

cơ sở lý luận cho đề tài. Việc làm rõ nội hàm các khái niệm: văn hóa, ẩm thực, văn hóa 

ẩm thực, du lịch, tài nguyên du lịch và sản phẩm du lịch đã giúp tác giả có cái nhìn 

vừa bao quát vừa chi tiết, cụ thể những vấn đề liên quan đến văn hóa ẩm thực. Trên cơ 

sở lý luận, tác giả đối chiếu với đối tượng nghiên cứu để lý giải, phân tích và đánh giá 

vai trò của nó trong đời sống vật chất và tinh thần của người Việt ở Vĩnh Long và Tây 

Nam Bộ. Các khái niệm và những luận điểm của lý thuyết là công cụ nghiên cứu, giúp 

làm sáng tỏ cho những nội dung trọng tâm được đặt ra trong luận án.  

Lịch sử hình thành vùng đất Tây Nam Bộ cũng đồng thời diễn ra quá trình giao 

lưu tiếp biến văn hóa giữa các dân tộc cộng cư; trong đó người Việt vốn luôn thích 

ứng với hàn cảnh đã tiếp thu văn hóa của các dân tộc khác để bổ sung và sáng tạo mới 

cho phù hợp với đời sống của mình. Bên cạnh đó, trong quá trình phát triển Tây Nam 

Bộ, ngoài nền tảng văn hóa dân tộc, con người nơi đây còn tiếp xúc bị động với nền 

văn hóa phương Tây, đặc biệt là nền văn hóa Pháp.  

Bức tranh tổng thể về vùng đất Tây Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long – được chọn 

làm trường hợp nghiên cứu cũng được vẽ lên một cách khái quát về những đặc điểm, 

điều kiện, giúp hình dung được cơ sở hình thành và phát triển nền văn hóa ẩm thực của 

miền sông nước. Bên cạnh đó, tác giả luận án cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan 

về người Việt, nhằm xác định vai trò chủ thể của họ trong cộng đồng các dân tộc nơi 
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đây và trong tiến trình lịch sử hình thành, phát triển vùng đất Tây Nam Bộ. Do đặc 

tính linh hoạt và hào phóng, cư dân Việt ở Nam Bộ nói chung và Tây Nam Bộ nói 

riêng dễ dàng tiếp thu ẩm thực phương Tây, đáp ứng nhu cầu sinh tồn và làm phong 

phú thêm giá trị văn hóa ẩm thực của dân tộc. 
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Chương 3 ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA ẨM THỰC NGƯỜI VIỆT TỈNH 

VĨNH LONG 

 

Đặc trưng văn hóa ẩm thực của người Việt tỉnh Vĩnh Long được thể hiện qua 

cách thức khai thác và sử dụng nguồn nguyên liệu của địa phương (Vĩnh Long), cách 

thức chế biến thực phẩm đến khẩu vị, cách thưởng thức và sự hiện diện trong sinh hoạt 

nghi lễ và sinh hoạt thường ngày, đặc sản ẩm thực... tất cả làm nên giá trị văn hóa ẩm 

thực đặc sắc của người Việt tỉnh Vĩnh Long – một trong những địa phương sớm hình 

thành và phát triển trong lịch sử khẩn hoang vùng đất Tây Nam Bộ.  

3.1 NGUỒN NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG THỨC CHẾ BIẾN ẨM 

THỰC TRUYỀN THỐNG 

3.1.1 Nguồn nguyên liệu ẩm thực   

Nền nông nghiệp truyền thống là nền tảng hình thành và phát triển văn hóa ẩm 

thực. Đến năm 2019, Vĩnh Long là vùng đất nông nghiệp, một trong những tỉnh xuất 

khẩu gạo lớn của cả nước với sản lượng xuất khẩu đạt gần 438.000 tấn. Tổng diện tích 

trồng lúa từ 160.000 ha đến 170.000 ha; diện tích vườn cây ăn trái trên 47.000 ha, sản 

lượng thu hoạch cả năm đạt trên 493 ngàn tấn và hơn 6.000 ha chuyên canh hoa màu, 

chủ yếu ở các huyện Bình Tân, Tam Bình và thị xã Bình Minh. Theo Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y, toàn tỉnh hiện có 110 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn, trong đó 

có 76 trang trại ứng dụng kỹ thuật với quy trình chăn nuôi tiên tiến [150].  

Những số liệu trên cho thấy nguồn nguyên liệu ẩm thực từ thực - động vật tại 

địa phương rất dồi dào. Đặc biệt, Vĩnh Long nằm giữa sông Tiền và Hậu. Đây là hai 

con sông quan trọng nhất ở Tây Nam Bộ, hàng năm bồi đắp lượng phù sa rất lớn cho 

vùng đất này, tạo nên vùng nông nghiệp trù phú. Hai dòng sông còn là thế mạnh về 

khai thác nguồn thủy sản tự nhiên và phát triển nghề nuôi cá lồng bè, cung cấp nguồn 

lương thực, thực phẩm trong nước và xuất khẩu. Chính những điều kiện ưu đãi của 

thiên nhiên, cùng với sự khéo léo, tài nghệ của cộng đồng người Việt, ẩm thực nơi đây 

vừa có đặc điểm chung của Tây Nam Bộ, vừa có những nét độc đáo riêng của đất và 

người Vĩnh Long. Nguồn nguyên liệu chế biến ẩm thực đa dạng này được cư dân Việt 

sử dụng một cách linh hoạt bao gồm các loại:  
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Nguồn nguyên liệu từ thực vật 

 Gạo là nguyên liệu chủ lực trong ẩm thực người Việt nơi đây, được phân 

thành hai loại: gạo nếp và gạo tẻ. Gạo nếp có độ dẻo cao được dùng chế biến món 

xôi và làm các loại bánh: bánh ít, bánh dừa, bánh phồng, bánh đúc, bánh tét... Gạo 

tẻ là nguyên liệu chính trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, được dùng nấu 

cơm, cháo hoặc xay nhuyễn thành bột tạo ra các loại bánh: bánh bò, bánh da lợn, 

bánh xèo, bánh lá, bánh chuối... hoặc các loại nước uống: sữa gạo lứt, trà gạo lứt, 

nước gạo rang, sữa gạo rang… 

 Rau là một phần không thể thiếu trong mâm cơm người Việt. Người dân nơi 

đây đã sử dụng rất nhiều loại rau có sẵn trong thiên nhiên: càng cua, cải đất, cải trời, 

rau muống đỏ, lá hẹ, rau dừa, kèo nèo, tai tượng, lục bình, rau mác, bông súng, đọt 

xoài, đọt nhãn lồng, cát lồi, bằng lăng, rau dệu, rau trai, rau má, rau đắng... Hay các 

loại rau trồng: diếp cá, lá cóc, lá điều non, bồ ngót, mồng tơi, rau dền, ngò rí, ngò gai, 

húng lủi, tía tô, lá lốt, hành lá, cải ngọt, cải xanh, bắp cải... để ăn sống, nấu thành món 

canh hoặc chế biến các loại nước ép. Những loại rau có từ thiên nhiên đã qua biết bao 

thế hệ kiểm chứng và kế thừa làm tăng thêm hương vị đặc trưng cho ẩm thực Vĩnh 

Long.  

 Với sự gia tăng dân số kéo theo nhu cầu tiêu dùng rau sạch nâng cao, từ năm 

2010 đến nay, nông dân ở xã Thuận An (huyện Bình Minh, Vĩnh Long) đã sử dụng 

110ha / 132ha đất trồng hoa màu để trồng chuyên canh rau xà lách xoong (cải xoong) 

theo tiêu chuẩn VietGAP. Rau sạch nơi đây không chỉ cung ứng cho tỉnh Vĩnh Long 

mà còn bán ra các tỉnh lân cận; còn được một số đoàn du khách trong nước đến tham 

quan mua về sử dụng, đây là một loại đặc sản nông nghiệp của xã.  

 Nấm là loại ký sinh trên thực vật vừa có giá trị cao về mặt dinh dưỡng, chế biến 

được nhiều món ăn, vừa có giá trị kinh tế. Nấm tự nhiên gồm: nấm mối (ở vùng đất có 

gò mối), nấm dai (dưới gốc cây xà cừ), nấm xoài (mọc trên thân gỗ xoài mục nát) ... 

Nấm được nuôi trồng gồm: nấm rơm, nấm mèo, nấm bào ngư, nấm đông cô, nấm đùi 

gà, nấm kim châm... Với món mặn, nấm là nguyên liệu phụ để tăng hương vị và dưỡng 

chất (món gà nấu nấm, cháo thịt nấm…). Với món chay, nấm là nguyên liệu chính 

thay thế chất đạm trong động vật (nấm xào sả ớt, lẩu nấm, nấm kho tương...).  

Trồng nấm rơm đem lại nhiều lợi ích cho người nông dân nhưng vốn đầu tư 

không nhiều, thời gian quay vòng ngắn, mỗi đợt trồng chỉ cần 15-20 ngày. Qua khảo 
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sát một số hộ trồng nấm ở huyện Bình Minh, một nông dân cho biết: “Theo tôi biết, 

Vĩnh Long chưa có ai trồng nấm dưới dạng trang trại. Nhưng có rất nhiều gia đình sau 

khi được bên Nông nghiệp tập huấn thì về trồng theo dạng nhỏ, lẻ ở nhà khá nhiều. 

Cho nên việc cung ứng cho các chợ thậm chí bán qua Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre 

không khó khăn gì. Chưa kể là nấm có thể làm món mặn, món chay đều được nên nhà 

nào cũng cần” [BBPV số 17].  

 Khoai, củ: ở một số loài thực vật thì phần rễ phình to ra để lưu trữ các chất 

dinh dưỡng của cây được gọi là khoai, củ. Khoai củ là thực phẩm phổ biến có chứa 

nhiều vitamin A, B, C, E, protein, tinh bột, chất nhựa, các acid amin và hơn 10 loại 

nguyên tố vi lượng cần thiết cho sức khoẻ cơ thể như: calci, kẽm, sắt, magiê… Trong 

những năm mất mùa, lũ lụt, một số loại khoai củ còn được dùng thay thế gạo trong bữa 

ăn hàng ngày ở nhiều gia đình. Điều kiện đất đai, thổ nhưỡng ở Vĩnh Long đều có thể 

trồng được các loại giống trong nước và nhập khẩu như: khoai mì, khoai lang tím, 

khoai lang sữa, khoai muống, khoai mỡ, khoai từ, khoai môn, khoai sọ; hay một số cây 

cho củ: củ cải trắng, củ năng, củ sắn, củ ấu, củ sen... được người Việt sử dụng để chế 

biến ra các món ăn giàu dinh dưỡng. 

 Hiện nay, Vĩnh Long có khoảng 11.036 ha trồng khoai, trong đó huyện Bình 

Tân có diện tích trồng nhiều nhất. Các hợp tác xã trồng khoai thu hoạch bình quân 20 

tấn/ha, sản lượng đạt 315.039 tấn/năm. Thương hiệu “ Khoai lang Bình Tân - BÌNH 

TÂN SWEET POTATOES” được Cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận đã xuất khẩu 

sang thị trường các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… Từ củ khoai 

lang, các mặt hàng: khoai sấy, khoai nướng, bánh khoai, chè khoai, mứt khoai, bột 

khoai, khoai sợi, bánh phồng tôm được bày bán tại địa phương cho du khách và trưng 

bày trong các siêu thị, cửa hàng bán lẻ ở Vĩnh Long. Nguồn nguyên liệu dồi dào này là 

cơ sở bảo tồn những món ăn truyền thống đồng thời hình thành các món ăn mới của 

người Việt nơi đây.  

 Đậu và các loại hạt: do lợi thế đất đai màu mỡ, rất thuận lợi cho việc trồng các 

loại cây ăn trái nên ngũ cốc ở Vĩnh Long được nông dân trồng ở 2 dạng: rẫy chuyên 

canh và xen canh với trồng lúa (trên bờ trồng đậu) như: đậu xanh, đậu nành, đậu 

phộng, đậu đen, đậu đỏ, đậu rồng, đậu cô-ve và các hạt dưa, hạt bí, hạt điều, hạt hướng 

dương, hạt sen… được sử dụng rất nhiều trong các chủng loại ẩm thực. Chẳng hạn 

dùng như một loại rau để chế biến thành các món xào (đậu rồng xào tỏi, thịt bò xào 
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đậu cô-ve) hoặc dùng để tăng vị cho món chay (gỏi bắp chuối đậu phộng, tương đậu 

phộng chấm gỏi cuốn chay) hoặc xay nấu thành loại nước uống giàu dinh dưỡng (sữa 

đậu nành, sữa đậu xanh, đậu phộng) hay dùng làm nguyên liệu chính cho các món ngọt 

(chè đậu, chè hạt sen). 

 Trái (quả): bao gồm trái của các loại thân cây và dây như: bắp, cà chua, dưa leo, 

bầu, bí xanh, bí đỏ, mướp, khổ qua… hoặc các loại trái dùng làm món ngọt như: chuối, 

ổi, khóm, dưa hấu, thanh long, bưởi, nhãn, chôm chôm, xoài, đu đủ, dừa, mận, chanh, 

cam, quýt, táo, thanh trà... Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng, giàu vitamin, hỗ trợ 

sức đề kháng cho cơ thể, luôn hiện diện từ các bữa ăn sang trọng cho đến bình dân. 

Vĩnh Long là vùng đất nông nghiệp, rất thuận lợi cho việc trồng cây ăn trái. 

Hiện nay, tỉnh có có 3 cù lao (An Bình, Mây và Dài) chuyên canh cây ăn trái như: 

bưởi Năm roi, sầu riêng, cam sành, sơ ri, chôm chôm, mít, ổi, xoài, chuối, thanh trà, 

bắp… Có thể nói, hầu hết các loại cây ăn trái ở Nam Bộ đều trồng được trên đất Vĩnh 

Long. Ngoài các cù lao, khắp các huyện thị trong tỉnh, nông dân còn lên liếp làm vườn 

xen lẫn với ruộng lúa. Hiện nay, nông dân áp dụng kỹ thuật cho ra trái nghịch mùa 

hoặc ra trái hàng loạt. Do đó, trái cây Vĩnh Long không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 

trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài: Mỹ, Hà Lan, Pháp, Nga… 

 Bông (hoa): là bộ phận chứa cơ quan sinh sản của thực vật tạo ra trái và hạt. 

Ngoài chức năng cơ quan sinh sản, bông còn được dùng chế biến các món ăn: bông 

mướp xào lòng gà, bông bí xào tỏi, bông chuối (bắp chuối) trộn gỏi gà, bông điên điển 

xào tép ruộng, bông so đũa nấu canh chua, bông lục bình ăn với mắm kho, bông cải 

xào thịt bò, bông thiên lý nấu cua đồng... Một số loại bông được ngâm với rượu tạo 

nên hương vị đặc biệt, do các gia đình làm ra để uống hoặc bán ra thị trường như: rượu 

Hoàng mai (bông mai vàng), rượu Sâm cúc (bông cúc ngâm với nhân sâm), rượu Bông 

sứ đại (hoa trắng).  

 Do nhu cầu tiêu thụ lớn, một số cây ra bông trên cạn lẫn dưới nước trong tự 

nhiên như: điên điển, lá cách, lục bình, tai tượng, so đũa, bông bí, bông mướp… cùng 

với những loại bông trước kia chỉ trồng được ở vùng khác (bông kim châm, bông thiên 

lý, bông cải) đang được nông dân thuần hóa, trồng xen với ruộng lúa, cung cấp hàng 

ngày cho các nhà hàng, quán ăn ở Vĩnh Long. 

  



76 

Nguồn nguyên liệu từ động vật 

  Môi trường sông nước với hệ thống sông rạch, kinh đào, ao, mương, bưng, 

đầm… và đất đai dùng để chăn nuôi, trồng trọt là điều kiện lý tưởng cho hàng trăm 

loài động vật được sinh tồn và phát triển. Đây là nguồn thực phẩm quan trọng để tạo ra 

các món ăn và hình thành danh mục ẩm thực phong phú của người Việt tỉnh Vĩnh 

Long. Nguồn nguyên liệu từ động vật được phân loại nhiều cách. Theo Sinh vật học, 

phân loại phải dựa trên đặc điểm, tập tính và cách thức để tồn tại trong môi trường 

sống của động vật. Tuy nhiên, người dân địa phương nơi đây phân chia nguồn nguyên 

liệu chế biến ẩm thực thành 2 loại: dưới nước và trên cạn. Mặc dù có những loài lưỡng 

thê sống ở 2 môi trường nói trên nhưng sự phân loại chi tiết là không cần thiết đối với 

việc nghiên cứu ẩm thực. Mặt khác, do dân số gia tăng, xã hội không ngừng phát triển, 

những động vật trong tự nhiên không đủ cung ứng cho đời sống; cho nên rất nhiều loài 

đã được thuần dưỡng, nhân giống để đáp ứng nhu cầu ăn uống ngày càng lớn của con 

người.  

Trên cơ sở nghiên cứu nguồn nguyên liệu động vật ở Vĩnh Long, tác giả liệt kê 

một số được đưa vào chế biến món ăn như: 

Các loại dưới nước: bao gồm các loại cá (lòng tong, sặc, bống, ngát, trê trắng, 

trê vàng, chạch, linh, he, heo, ét mọi, mè vinh, lăng, chốt, cóc, chèn, cháy, hô, tra, 

basa, chẽm, lóc, rô, bống tượng, điêu hồng, chạch lấu, chình, trê phi, mè, chép, rô phi, 

sặc rằn, hú…), tôm tép (tôm càng xanh, sú, thẻ; tép trấu, bạc đất); cua (đồng, biển) và 

những loại khác: rùa, ba ba, vịt, le le, lươn, các loại sò ốc (đắng, lác, bươu, hến, chem 

chép). 

Như đã nêu trên, Vĩnh Long có địa thế nằm giữa hai dòng sông lớn (Tiền và 

Hậu) nên nguồn nguyên liệu chế biến từ các loài thủy sản nước ngọt rất phong phú, đa 

dạng. Mặt khác, tuy địa giới của Vĩnh Long không giáp biển, nhưng hai tỉnh liền kề là 

Bến Tre và Trà Vinh có vùng duyên hải. Do đó, nguồn hải sản cung ứng cho người 

Việt chế biến các món ăn cũng rất dồi dào. Hiện nay, trên 2 dòng sông Tiền và sông 

Hậu thuộc địa phận Vĩnh Long, có trên 1.500 lồng bè, sản lượng nuôi cá lồng bè ước 

đạt 17.521 tấn/năm [150]. Bao gồm các loại cá: điêu hồng, chim trắng, chim đen, rô 

phi đen, bông lau, cá hô, cá trắm cỏ, cá chép… Ngoài ra, khu vực giáp 2 tỉnh Đồng 

Tháp, Bến Tre nông dân nuôi các loại ốc (bươu, lác, đắng, gạo) nhằm cung cấp cho 

các chợ đầu mối và những quán ăn, nhà hàng ở Vĩnh Long.  
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Các động vật trên cạn: cũng là nguồn thực phẩm chủ yếu trong bữa cơm hàng 

ngày và trong các dịp lễ tiệc. Người Việt nơi đây sử dụng thịt từ gia súc, gia cầm chăn 

nuôi: heo, bò, trâu, dê, gà, vịt… và nguồn động vật tự nhiên: chim, rắn, chuột đồng... 

Đây là tập quán ăn uống có tính truyền thống của người Việt ở Vĩnh Long. Với sự gia 

tăng dân số hiện nay, nhu cầu cung ứng thực phẩm ngày càng lớn đã tác động đến việc 

nghiên cứu lai tạo, nhân giống các loại gia súc, gia cầm và mở rộng kinh tế chăn nuôi 

từ nhỏ lẻ ở các hộ gia đình đến việc hình thành các trang trại. Theo Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long), toàn tỉnh hiện có 110 

trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn, trong đó có 76 trang trại ứng dụng cơ giới hóa 

với quy trình chăn nuôi tiên tiến [164]. Ngoài ra, nông dân Vĩnh Long đã ứng dụng và 

nhân rộng mô hình chăn nuôi thỏ New Zealand để cung cấp vaccine cho ngành Dược; 

đồng thời nhân giống và lấy thịt cung cấp cho các nhà hàng kinh doanh ẩm thực. Từ 

thịt thỏ, các nhà hàng ở Vĩnh Long đã làm ra hàng chục món khác nhau: Thỏ sốt vang, 

Thỏ nướng chao, Thỏ nướng thanh trà, Thỏ nướng sả ớt, Thỏ nướng mù tạt, Thỏ quay, 

Thỏ nấu cà ri, Thỏ hầm củ sen, Thỏ giả cầy, Thỏ hấp lá chanh…  

Các loại gia vị và thảo mộc tạo màu cho ẩm thực 

Gia vị được xem là nguyên liệu phụ được sử dụng để chế biến món ăn. Nhờ có 

gia vị mà món ăn kích thích giác quan, thêm phần hấp dẫn và đậm đà hương vị đặc 

trưng. Trong ẩm thực, người Việt tỉnh Vĩnh Long sử dụng các loại gia vị: gừng, 

riềng, hành, hẹ, nghệ, sả, tiêu, ớt, tỏi, ngò rí, ngò gai, húng cây, húng quế, lá lốt, ngò 

om, rau răm, tía tô, chanh, tắc, lá chanh, nước mắm, các loại mắm đã sơ chế, muối, 

đường, giấm, cơm mẻ, hèm, nước cốt dừa, tương nước, tương hột, chao… Gia vị còn 

là thành phần quan trọng nhất để tạo ra các loại nước chấm, nước sốt (sauce) kết hợp 

với thức ăn của người Việt. Riêng chế biến món nước chấm ăn kèm với món chính 

rất đa dạng và phong phú.  

Món Canh chua cá bông lau dùng với nước mắm nhĩ nguyên chất dầm ớt;  

Món Cá tai tượng chiên xù dùng với nước mắm tỏi ớt (pha đường, chanh) hoặc 

mắm nêm;  

Món Heo giả cầy dùng với nước chấm làm bằng chao, đậu phộng, tương hột giã 

nhuyễn trộn với nước cốt dừa (còn gọi là nước thấm);  

Món Rau luộc hỗn hợp dùng với kho quẹt, chao; 

Món Gỏi cuốn chấm tương xay (gồm: chè đậu trắng + tương hột + đậu phộng). 
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Màu sắc, mùi vị của món ăn, thức uống tạo lực hấp dẫn cho thị giác, kích thích 

vị giác, tạo tâm lý ham muốn thưởng thức ở con người. Để tạo cho món ăn được “bắt 

mắt” người Việt có tập quán sử dụng các loại thảo mộc tạo màu để chế biến món ăn, 

đặc biệt là các món ngọt. Ngày nay, xu hướng sử dụng thảo mộc làm dược liệu, chế 

biến thực phẩm thay cho sử dụng hóa chất đang trở thành nhu cầu và thị hiếu về ăn 

uống của nhiều người. Người Việt sử dụng lá dứa thơm, lá bù ngót tạo ra màu xanh lá 

cây; lá cẩm tạo màu tím; nhụy bông nghệ tây tạo màu vàng; bông đậu biếc tạo màu 

xanh dương; cơm trái gấc, hạt điều tạo màu đỏ; củ dền tạo màu tím… Các loại cây tạo 

màu nói trên đều trồng được trên đất Vĩnh Long và được người Việt sử dụng phổ biến 

trong các loại bánh ngọt, xôi, chè.  

Sự phối hợp hài hòa giữa nguyên liệu chính, các loại gia vị và chất tạo màu 

trong từng món ăn là sự đúc kết một quá trình trải nghiệm thực tế, không ngừng sáng 

tạo trong hoạt động chế biến ẩm thực từ khi người Việt đặt chân lên vùng đất này cho 

đến ngày nay. Đây không chỉ là sự kết hợp để làm ngon miệng mà cao hơn, thể hiện 

một nguyên lý “tương sinh, âm dương phối triển” tạo nên tính chất đặc trưng trong ẩm 

thực của dân tộc, vùng miền. Đây là một trong những biểu hiện sinh động, linh hoạt 

của văn hóa ẩm thực người Việt ở Vĩnh Long. 

Tóm lại, có thể khẳng định rằng: nguyên liệu chế biến ẩm thực của người Việt ở 

đất Vĩnh Long vô cùng phong phú. Để có được kết quả này, các vị tiền nhân đã phải 

chắt lọc kinh nghiệm ăn uống trong suốt quá trình khai phá vùng đất Tây Nam Bộ nói 

chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Nhà văn Sơn Nam đã mô tả rất “hồn nhiên” khi 

nói về tập quán ăn uống của người Miền Nam: “Ông cha ta ba bốn thế kỷ trước vào 

vùng đất Nam Bộ, gặp cái gì, con gì ăn được mà không chết thì cứ ăn. Họ ăn tất cả các 

loại thảo mộc trước là ăn thử rồi sau trở thành thói quen” [101, tr 66]. Chính thái độ 

tận dụng sản phẩm thiên nhiên từ các loài động - thực vật hoang dã của người Việt đã 

tạo nên nét văn hóa độc đáo của Tây Nam Bộ, không lẫn lộn với các vùng miền khác. 

Chính vì lẽ đó, khi viết về ẩm thực các vùng miền trên đất nước Việt Nam, nhà văn Vũ 

Bằng đã sử dụng cụm từ “Món lạ miền Nam” khi mô tả ẩm thực đặc trưng của vùng 

này. 

3.1.2 Phương pháp chế biến ẩm thực truyền thống 

Tính dung hợp văn hóa trong ẩm thực tạo nên sự đa dạng trong phương thức 

chế biến. Tính chất này được xem xét trên 2 góc độ: dung hợp bị động nảy sinh do 
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quá trình cộng cư, hôn nhân ngoại tộc giữa các dân tộc; dung hợp chủ động do quá 

trình tiếp nhận có chọn lọc. Quá trình cộng cư với các tộc người Hoa, Khmer, người 

Việt đã tiếp thu các món ăn cùng phương thức chế biến cải tiến lại cho phù hợp với 

điều kiện và khẩu vị của mình. Qua khảo sát hoạt động chế biến ở 3 cơ sở hoạt động 

du lịch, 4 nhà hàng, 4 quán ăn nổi tiếng ở thành phố Vĩnh Long và 5 gia đình có 

truyền thống chế biến món ăn (được mời nấu ăn cho các dịp lễ tiệc), tác giả phân loại 

món ăn thành 6 cách chế biến cơ bản sau đây:  

Món nấu 

Nấu là cách đun các loại thực phẩm trong nước cho tới khi chín mà không sử 

dụng gia vị tạo màu. Món nấu có hai loại: canh (nấu chín) và hầm (nấu mềm). Hầm: 

thích hợp khi nấu thực phẩm dai, cứng, thường là động vật hoặc một số loại củ. Cách 

này đòi hỏi một lượng nước tương ứng, sử dụng lửa nhỏ (lửa liu riu) và tiến hành trong 

một thời gian tương đối dài để thực phẩm chín mềm. Với cách chế biến này, món hầm 

có thể chia làm 2 loại: hầm ít nước (sền sệt) và hầm nhiều nước (giống như canh). Các 

món hầm ít nước như: Bò kho, Cà ri vịt xiêm, La gu, Gà nấu đậu, Bao tử heo nấu tiêu 

xanh, Gà rô ti... Các món hầm nhiều nước như: Gà nòi hầm sả, Dựng bò hầm đu đủ, 

Khổ qua hầm, Giò heo hầm măng, Xương bò hầm củ sen, Gà tiềm thuốc bắc, Vịt nấu 

chao, Bí đỏ hầm nước cốt dừa… 

Trong số các món nấu thì canh là món nấu tiêu biểu nhất, vì thích hợp nấu những 

loại thực phẩm dễ chín, không tốn nhiều thời gian; thậm chí có một số canh chỉ nấu 

nguyên liệu vừa chín tới là có thể dùng được. Cụ thể trong danh mục ẩm thực của 

người Việt ở Vĩnh Long có các món: canh rau tập tàng nấu cua đồng, canh thịt ba rọi 

cải bẹ xanh, canh chua các loại (canh cá linh bông điên điển – bông so đũa, canh bông 

súng cá lóc, canh rô đồng lá me non, canh chua cá hú khóm, bạc hà, canh gà lá giang).  

Ngoài ra còn có luộc là cách chế biến món ăn đơn giản, làm chín thực phẩm 

thông qua môi trường truyền nhiệt là nước. Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả 

các loại nguyên liệu là động vật hay thực vật. Tùy theo sở thích ăn uống của mỗi 

người, mỗi gia đình mà luộc chín mềm hay vừa chín tới. Sau khi vớt thực phẩm ra, 

nước luộc có thể dùng thay canh. Một số món luộc phổ biến như: rau củ luộc các loại 

chấm kho quẹt, gà luộc rắc lá chanh, vịt luộc gỏi bắp chuối, thịt heo luộc chấm mắm 

còng lột, lòng bò luộc chấm mắm nêm…  
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Không chỉ có món mặn, trong các món ngọt như chè, bánh của người Việt được 

chế biến theo phương thức nấu mềm khá nhiều: Chè đậu các loại (đậu đen, trắng, 

xanh, ngự), chuối chưng, chè thưng, chè bà ba; hay các loại bánh: bánh tét, bánh lá 

dừa, bánh cúng, bánh nước tro… 

Món hấp – chưng 

Hấp – chưng là cách làm chín thức ăn bằng hơi nóng của nước đun sôi, còn gọi 

là chưng cách thủy. Món hấp giữ được hương vị đặc trưng của thực phẩm và bảo đảm 

chất dinh dưỡng không bị giảm do quá trình chế biến. Trong danh mục các món ăn của 

người Việt ở Vĩnh Long, món hấp chiếm tỉ lệ khá cao. Từ nguyên liệu động vật đến 

nguyên liệu chế biến từ thực vật đều có thể áp dụng cách chế biến này.  

Món hấp phổ biến nhất là các loại xôi, bánh: xôi vò, xôi đậu đen, xôi lá cẩm, 

xôi nếp than; bánh chuối hấp, bánh ú, bánh ít (để trần hoặc gói lá), bánh quy, bánh bò, 

bánh tằm khoai mỳ, khoai hấp các loại. Các món hấp làm từ nguồn nguyên liệu động 

vật: gà hấp hành, cá chẽm hấp gừng, cá lóc hấp mỡ hành, tôm hấp nước dừa, bí đỏ 

nhồi thịt hấp, bắp cải cuốn thịt hấp, ốc bươu hấp lá gừng, ốc đắng hấp sả, mắm chưng 

hột vịt, cua hấp bia… 

Hiện nay, Vĩnh Long là vùng đất hội tụ nhiều dân tộc, song cư trú lâu đời là 

người Việt, Hoa và Khmer. Các món ăn chế biến từ cách hấp cả 3 dân tộc đều có, 

nhưng riêng người Việt và người Hoa thì món hấp chiếm số lượng lớn trong danh mục 

ẩm thực. Tuy nhiên, món bánh hấp của người Việt đều sử dụng bột từ cây lương thực 

trồng ở địa phương như: bột gạo nếp, gạo tẻ, mì tinh; trong khi các món bánh hấp của 

người Hoa ngoài bột gạo còn dùng bột lúa mì. Có thể nói, với phương thức chế biến 

này thể hiện rất rõ sự khai thác nguồn nguyên liệu địa phương cùng với tinh thần gắn 

kết văn hóa ẩm thực một cách sinh động trong đời sống của các dân tộc ở Tây Nam Bộ 

và Vĩnh Long.  

Món nướng 

So với các kiểu chế biến khác thì nướng được con người sử dụng từ rất xa xưa. 

Nướng là cách chế biến món ăn trên lửa (cây khô, than đước, rơm rạ, lá cây khô, gáo 

dừa …) hoặc đặt nguyên liệu vào lò nướng hay vùi trong tro nóng. Ngày nay có nhiều 

sản phẩm gia dụng, nhiều loại chất đốt tiện dụng cho việc chế biến món nướng. Tuy 

nhiên, theo một đầu bếp có nhiều thành tích (giải thưởng) qua các cuộc thi nấu ăn thì: 

“Dù bây giờ đã có lò nướng bằng điện đủ kiểu nhưng vẫn không qua được cách nướng 
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bằng lửa than hoặc lửa rơm. Chính những loại chất đốt tự nhiên này tạo cho món 

nướng có hương vị đặc biệt mà các đồ gia dụng kỹ thuật cao không có được” [BBPV 

số 8].  

Nướng thực phẩm để tạo ra món ăn trên thực tế có 3 cách cơ bản: rang, quay, 

thui. Rang là dùng chảo nóng đặt lên bếp lửa và cho nguyên liệu vào rồi dùng tay đảo 

đều. Một số món ăn người ta cho muối (hoặc muối ớt) vào chảo để rang, làm cho vị 

món ăn đậm đà, mùi thơm hấp dẫn, như: gà rang muối ớt, cua - ghẹ rang muối, thịt heo 

rừng rang sả ớt… Chỉ riêng món muối rang, người Việt ở Vĩnh Long đã có nhiều mặt 

hàng: muối ớt hột, muối tôm, muối mè, muối đậu phộng, muối tiêu, muối sả... Rang 

còn là cách dùng để chế biến các loại hạt như: các loại đậu, mè, hạt dẻ, hạt điều; hoặc 

rang bột gạo, bột mì tinh rồi nhào với nước đường, nước cốt dừa để làm bánh in, bánh 

phục linh.  

Quay là từ có nhiều nghĩa trong Từ điển Tiếng Việt. Một trong 6 nghĩa thuộc 

động từ là: “Làm chín vàng cả khối thịt bằng cách xoay đều trên lửa” [88, tr 803]. 

Thông thường các món làm từ thịt động vật đều có thể áp dụng cách chế biến này, 

chẳng hạn món: Thịt heo quay, Gà quay, Ngỗng quay, Vịt quay. Quay có nguồn gốc từ 

người Hoa được người Việt tiếp thu để làm phong phú thêm thực đơn của mình. So 

với các món nướng sử dụng bếp lộ thiên thì đa số nguyên liệu làm món quay được tẩm 

ướp nhiều loại gia vị và thực hiện trong lò nướng. Để có món Thỏ quay chao đầu bếp 

phải ướp các loại gia vị như: chao, tỏi, sả, đường, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn. Đồng 

thời tạo ra nước sốt chấm thịt nướng gồm các loại gia vị: rượu vang đỏ, nước cốt gà, 

đường, lá rosemary và dùng mè rang để rắc lên bề mặt của đĩa thịt. 

Thui là nướng trên lửa ngọn làm cháy xém bề mặt của loại nguyên liệu dùng để 

chế biến. Từ điển Tiếng Việt định nghĩa: “Thui (động từ) là đốt cho cháy hết lông và 

cho chín ngoài da súc vật đã giết thịt” [88, tr 963]. Khảo sát thực đơn ở một số điểm 

được chọn (xem Phụ lục), tác giả nhận thấy cách chế biến này ở động vật chỉ dừng ở 

mức độ sơ chế. Chẳng hạn món Heo giả cầy, Dê nấu ca ry, Gà nòi hầm sả, Chim se sẻ 

khìa nước dừa... thì các nguyên liệu chính (dê, gà nòi, chân heo) đều được thui qua lửa 

ngọn. Như vậy, thui là cách sơ chế đối với các loại nguyên liệu là gia súc, gia cầm. 

Song, đối với các loại cá đồng đem nướng người ta gọi là nướng trui. Món cá lóc 

nướng trui (nướng trên lửa rơm và ăn với rau sống, mắm me, mắm nêm) đã có từ thời 

khẩn hoang lập ấp được cư dân Việt sử dụng cho đến ngày nay, trở thành món ăn dân 
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dã mà rất độc đáo. Đặc biệt, trong tục cúng việc lề của một số dòng họ người Việt 

(Trần, Hồ Đắc, Mai, Đoàn, Võ Đăng…) ở Tây Nam Bộ đều có món cá lóc nướng trui 

bày trên mâm cúng một cách trang trọng, mang hàm ý tưởng nhớ lại tổ tiên vào thời 

khai hoang còn nhiều thiếu thốn, gian khổ, không có dụng cụ để chế biến. 

Món xào  

“Xào là làm chín thức ăn bằng cách đảo đều với dầu mỡ và mắm muối trên bếp 

lửa” [88, tr 1142]. Như vậy một trong những nguyên liệu không thể thiếu khi thực hiện 

các món xào là dầu ăn hoặc mỡ động vật.  

Món xào chiếm số lượng khá nhiều trong danh mục các món mặn và chay. Có 

hai loại món xào phổ biến: xào các loại rau củ với tỏi và xào rau củ với các loại thịt. 

Như các món sau: Cải ngồng xào tỏi, Bông thiên lý xào tỏi, Rau muống xào tỏi, Thịt 

bò xào khổ qua, Lòng gà xào mướp, Lòng heo xào thập cẩm, Mì xào hải sản, Sườn xào 

chua ngọt, Khổ qua xào trứng, Đọt choại xào thịt bò, Thịt heo xào bí ngòi… Những 

món xào này dùng kèm với nước chấm được pha từ nước tương hoặc nước mắm. Tuy 

nhiên, có một số thức ăn chế biến theo phương pháp xào nhưng nêm mặn hơn, rất ít 

nước, khi dùng không kèm nước chấm và luôn có 2 thứ gia vị kèm theo: sả và ớt, như: 

Trâu xào sả ớt, Ếch xào lăn, Nấm rơm xào sả ớt, Lươn xào lăn… 

Món chiên (rán) 

Thông thường khi nói đến phương pháp chế biến này người ta nghĩ ngay đến 

các chất béo sử dụng để làm ra các món chiên như dầu, mỡ. Theo cách làm truyền 

thống đó nên theo chế độ ăn kiêng các món chiên bị xếp hàng đầu. Nắm bắt nhu 

cầu dưỡng sinh và làm đẹp (đặc biệt là giới nữ) các nhà kỹ thuật đã chế ra loại nồi 

chiên không dầu dùng để hạn chế những chất gây hại cho sức khỏe. Nồi chiên 

không dầu “sử dụng nguyên lý chiên bằng chân không với cơ chế làm nóng thanh 

nhiệt (dây mayso), trong đó nguồn nhiệt từ điện và kết hợp với quạt tản nhiệt đối 

lưu, luân chuyển nhanh khắp bề mặt thực phẩm, giúp thực phẩm được chín bằng 

môi trường khí nóng đồng nhất, thay cho dầu (mỡ).  

Đối với các món chiên dùng mỡ, dầu ăn thì có thể chia làm 2 loại: chiên 

tráng dầu và chiên ngập dầu. Chiên tráng dầu cốt để giảm chất béo, thường thấy ở 

các món chiên chín 2 mặt thực phẩm: Trứng chiên, Cá chiên, Bánh xèo… (trong 

nồi không dầu nhưng phải trộn một ít dầu lên bề mặt của thực phẩm). Chiên ngập 

dầu (mỡ) là cách chiên làm thực phẩm chín đều và đồng màu. Như món Cá tai 
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tượng chiên xù, Cua sữa tẩm bột xù... rất nổi tiếng ở các nhà hàng Tây Nam Bộ. 

Ngoài ra có rất nhiều món bánh (ngọt, mặn) và các món ăn mặn, chay thực hiện 

theo cách chiên này như: Bánh bao chiên, Bánh phồng tôm, Chả giò chiên (nem 

rán), Đùi gà chiên giòn, Mực chiên dòn, phi lê cá Ba sa chiên dòn, Khoai lang tẩm 

mè chiên dòn, Bánh chuối chiên, Khoai chiên, Sa kê chiên… 

Món kho 

Kho “là cách nấu kỹ thức ăn mặn” [88, 502]. Đây là cách làm chín thức ăn bằng 

cách để lửa liu riu cho gia vị thấm đều vào thực phẩm. Khi thực hiện các món kho (từ 

các loại thịt động vật) người ta ướp gia vị vào thực phẩm và giữ trong khoảng thời 

gian nhất định trước khi đem kho. Nhưng với món chay thì các thứ gia vị được trộn 

đều với rau củ và các sản phẩm làm từ đậu nành (tàu hủ, mì căng, chả chay, tàu hủ ki) 

rồi đem kho. Các món kho trong ẩm thực của người Việt ở Vĩnh Long có thể chia làm 

2 loại: kho khô và kho nước.  

Kho khô: Kho khô là cách chế biến món mặn trong bữa ăn hàng ngày của các 

gia đình đồng thời món phổ biến trong các quán ăn, nhà hàng của người Việt ở Vĩnh 

Long. Cách làm món này khá đơn giản. Sau khi đặt thực phẩm đã ướp gia vị lên bếp, 

khi sôi lên thì trở (lật) từng miếng cho đều. Sau đó cho một ít nước vào nồi, để lửa liu 

riu cho thực phẩm chín và thấm đều. Kho khô được áp dụng để làm ra các món mặn từ 

thủy sản và các loại thịt, như: cá lòng tong kho tiêu, tóp mỡ kho quẹt, thịt ba rọi kho 

tiêu, thịt trâu kho sả, thịt kho mắm ruốc… Đối với một số loại cá nuôi nước ngọt (mè, 

rô phi, tai tượng, đối, nâu) muốn kho mềm xương người ta cho vào nồi áp suất đặt chế 

độ thời gian tương ứng sẽ có món ăn như mong muốn. Dụng cụ để dùng kho ngoài nồi 

áp suất có nhiều loại: nồi nhôm, nồi inox, nồi thủy tinh chịu nhiệt cao, tộ (bát to) sành 

sứ, chảo... nhưng phù hợp nhất là nồi đất nung. Tại Vĩnh Long, món cá bống trứng, cá 

lóc, cá rô, cá long tong kho tộ là 1 trong những đặc sản nổi tiếng và phổ biến ở các 

quán cơm người Việt.  

Kho nước: là cách kho thực phẩm có lượng nước và thực phẩm được chế biến hài 

hòa với nhau. “Khác với kho khô, kho nước phải cân đối giữa nước và cái (từ địa 

phương, ám chỉ cá hoặc thịt). Nếu muốn thực phẩm chín rệu (rất mềm) thường người 

ta dùng cách kho nước” [BBPV số 11]. Để thực hiện món kho nước thì công đoạn ban 

đầu cũng giống như kho khô. Các loại thực phẩm được ướp gia vị và để trong một 

khoảng thời gian nhất định. Sau đó đặt lên bếp để kho sôi lên, thực phẩm tự tiết ra ít 
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nước, trở nhiều lần cho gia vị thấm đều. Sau đó cho 1 lượng nước (nước dừa tươi, 

nước lã) vào ngập bề mặt thực phẩm. Để lửa chế độ vừa, đến khi món ăn sôi lên thì 

dùng vá (muôi) để hớt bọt nhiều lần cho nước được trong và để lửa liu riu cho nước và 

gia vị thấm đều và làm mềm thực phẩm. Từ cách kho nước, người Việt của miền Tây 

Nam Bộ và Vĩnh Long đã làm ra những món ngon như: Thịt heo kho hột vịt (thịt kho 

tàu), Cá linh kho mía, Cá đối kho cà, Thịt trâu kho nước dừa, Thịt heo kho măng chua, 

Cá cóc kho lạt xoài bằm... Đặc biệt trong số các món kho nước thì món Thịt kho tàu 

(Thịt heo kho trứng) cùng với Khổ qua hầm nhồi thịt là lễ vật không thể thiếu được 

trên mâm cúng vào ngày giỗ và ngày tết cổ truyền của người Việt ở Tây Nam Bộ.  

Ở Vĩnh Long, trước khi công nghệ thông tin sử dụng phổ biến, trong các gia 

đình có truyền thống kinh doanh ẩm thực đều có những bí quyết trong chế biến thực 

phẩm được bảo vệ chặt chẽ và truyền lại cho người được chọn (kế nghiệp ở đời sau). 

Đối với món cá kho, để cá không bị nát “ướp cá với đường và muối trước khi cho lên 

bếp khoảng 30 phút. Như vậy mình cá sẽ cứng nhưng không bị khô” [BBPV số 11]. 

Hoặc “Đối với món luộc động vật thì sử dụng nước lã hoặc nước dừa, phải có thêm 

muối, bột ngọt hoặc hạt nêm. Nước luộc thịt bò, dê phải có sả gừng đập dập; Gà, vịt, 

thịt heo phải để nguyên mảng sẽ giữ được vị ngọt nguyên chất. Khi chín thì cho ra 

ngoài, để nguội, chặt hoặc xé thành miếng vừa ăn. Để thử độ chín, người Việt dùng 

cây đũa ghim xuyên miếng thịt. Nếu thấy xuất hiện nước màu đỏ tiết ra là thịt chưa 

chín. Đối với thực vật khi luộc phải cho vào lúc nồi nước thật sôi và có thêm chút 

muối. Sau khi luộc xong, xả qua nước lạnh hoặc nước đá giúp giữ màu sắc đẹp mắt” 

[BBPV số 5]. Trong danh mục các món canh người Việt, canh chua được xuất hiện 

thường xuyên nhất và được xem là món ăn tiêu biểu của vùng đất Nam Bộ. Canh chua 

được cho là ngon phải đảm bảo các điều kiện: “Hài hòa giữa các vị ngọt, mặn, chua, 

cay; rau nấu canh chua không quá chín, vẫn giữ độ giòn của từng loại; thịt cá phải đủ 

độ chín tránh quá dai hoặc quá mềm; phối hợp nguyên liệu nhiều màu sắc” [BBPV số 

5]. Để đạt được các yêu cầu trên, người nấu chế biến như sau: “Để nấu món canh chua 

đúng chuẩn thì khóm phải xào trước cho thơm, sau đó sử dụng nước súp hủ tíu (vì 

nước hầm xương, tôm khô và khô mực nên rất ngọt) nấu canh là ngon nhất. Đối với 

động vật là tôm, tép nên sử dụng chất chua từ chanh. Chanh chỉ cho vào nước dùng khi 

đã nấu chín tất cả nguyên liệu và sau khi tắt lửa để tránh xuất hiện vị chát, đồng thời 

tôm, tép kết hợp với chanh sẽ bị mềm bủn. Do đó, sau khi luộc tép chín phải vớt ra 
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ngoài rồi mới cho rau vào và nước cốt chanh là nguyên liệu cuối cùng, khi ăn thì trang 

trí trên bề mặt món canh cho đẹp mắt” [BBPV số 5].  

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của thông tin mạng, những bí quyết chế 

biến được chia sẻ rộng rãi bằng văn bản, hình ảnh sống động, giúp mọi người có thể 

làm các món ăn, thức uống một cách nhanh chóng, tiện lợi và ngon lành trong điều 

kiện của mỗi gia đình. Mặc dù vậy, vẫn có sự khác biệt giữa món Cơm chiên cá mặn 

gói lá sen ở nhà hàng 3 sao với món cơm chiên cá mặn do gia đình thực hiện. Bí quyết 

chế biến là kinh nghiệm tích lũy từ thực tiễn hoạt động của cá nhân (đầu bếp), gia 

đình, góp phần làm nên thương hiệu cho nhà hàng, quán ăn; là một trong những yếu tố 

làm nên văn hóa ẩm thực của người Việt ở Vĩnh Long. 

3.2 KHẨU VỊ, KHÔNG GIAN VÀ CÁCH THƯỞNG THỨC ẨM THỰC  

3.2.1 Khẩu vị  

Khẩu vị người Việt Tây Nam Bộ rất đa dạng, đậm đà và “tròn vị” so với các 

vùng khác trong cả nước nhưng nổi bậc nhất là vị ngọt và béo. Trong đó, Vĩnh Long là 

ngọt đậm nhất. Vị ngọt xuất hiện trong tất cả món ăn và được người Việt nơi đây sử 

dụng từ đường cát, đường phèn, nước dừa, xương động vật và các loại thực vật... Bên 

cạnh đó, họ cũng rất thích vị béo của nước cốt dừa. Nước cốt được vắt từ cơm dừa nạo 

nhuyễn ra. Nước vắt đầu tiên gọi là nước cốt (sền sệt), nước vắt lần 2, lần 3 gọi là 

nước dão. Chẳng hạn khi làm món Ca ry gà. Người ta cho 1 chút nước của trái dừa rồi 

nhồi mạnh tay, vắt nước cốt để riêng ra. Sau đó, cho nước vào cơm dừa nhiều hơn để 

vắt lấy nước dão. Nước dão cho vào nồi nấu chung với thịt gà (đã ướp thấm và xào 

trên bếp cho thịt săn chắc lại) trong một khoảng thời gian nhất định. Khi thịt gần chín 

mềm thì thả khoai lang/ khoai môn/ trái sake hoặc chuối sáp cắt miếng vào nồi. Đun 

tiếp với lửa liu riu để thực phẩm thấm đều gia vị. Khi nồi ca ry sôi lại lần nữa, khoai - 

thịt đã chín mềm thì cho nước cốt vào và nhắc xuống. Món Ca ry gà nấu theo kiểu 

người Việt ở Tây Nam Bộ vừa giữ được mùi thơm của gia vị vừa có vị béo ngọt đặc 

trưng của theo khẩu vị của người Việt – một dân tộc luôn tiếp nhận và sáng tạo trong 

chế biến ẩm thực. 

Hiện nay, tuy diện tích trồng trọt không nhiều như tỉnh Bến Tre (tỉnh giáp ranh) 

nhưng cây dừa cũng nằm trong nhóm cây chủ lực của Vĩnh Long, cung cấp nguyên 

liệu cho các cơ sở sản xuất thực phẩm và các hộ gia đình. Việc sử dụng nước cốt dừa 

trong chế biến món ăn trở nên phổ biến từ các món ngọt đến món mặn. Trong số 25 
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món bánh và 12 món chè truyền thống của người Việt mà chúng tôi khảo sát (xem Phụ 

lục) chỉ duy nhất có 2 món không có nước cốt dừa là chè Củ năng - hạt sen và bánh 

nước tro. Vị béo và ngọt từ trái dừa cũng có rất nhiều ở các món mặn: Lươn om nước 

cốt dừa, Bánh canh thịt vịt nước cốt dừa, Tôm (tép) ram nước cốt dừa, Bí đỏ hầm dừa, 

Cà ry gà (món này không thể thiếu nước cốt dừa), Thịt heo ram nước dừa, Gà rô ti 

nước dừa, Bánh canh tôm nước cốt dừa, Bánh đúc (bánh mặn) tôm thịt. Thậm chí, ở 

đất Bến Tre còn có món Lẩu mắm kho với nước cốt dừa [56]. 

Không chỉ thích ăn béo và ngọt, người Việt Tây Nam Bộ và Vĩnh Long rất 

thích ăn đủ vị: cay, đắng, chua, chát và mặn. Trong các món ăn, ớt và tiêu là hai loại 

gia vị xuất hiện phổ biến trong các cách chế biến; vừa để giảm bớt mùi tanh của động 

vật đồng thời tăng sự kích thích vị giác ở các món ăn. Hạt tiêu xay nhuyễn khi cho vào 

món canh (trừ canh chua) làm từ các loại củ, trái như: Canh khoai mỡ tép bạc, Canh bí 

đỏ thịt bằm, Canh đu đủ móng heo (có tính lợi sữa), Canh bầu cá lóc… làm tăng 

hương vị của món ăn lên rất nhiều. Không phải vô cớ mà trong Hát đưa em có câu: 

“Ví dầu cá lóc nấu canh/ Bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm”. 

Thói quen và sở thích ăn uống cũng được hình thành và ngày càng rõ nét hơn 

trên cơ sở điều kiện hiện có. Hầu như đa số người Việt đều ăn được các món mắm. 

Trước kia, mỗi năm tới mùa nước nổi hoặc cuối năm tát đìa bắt cá ăn Tết người Việt ở 

Miền Tây thường dùng lượng cá dư làm mắm để dành ăn trong năm. Kinh nghiệm làm 

mắm của các lưu dân Miền Trung đã được giao lưu với kinh nghiệm làm mắm của 

người Khmer. Mắm của người Việt Tây Nam Bộ đa phần làm từ cá đồng, cá sông hoặc 

cá biển. Như: cá lóc, trê, rô, sặc, trèn, chốt, lòng tong, lia thia (cá đồng); cá sủ, mè 

vinh, linh, he, ét mọi (cá sông); cá chét, thu, cơm (cá biển). Ngoài ra còn các loại mắm 

làm từ các loại tép: tép trấu (tép ruộng), bạc đất; hay làm từ con còng – một loại giáp 

xác sống trên các bãi bồi ven sông. Loại này vào tháng tư âm lịch, khi những cơn mưa 

đầu mùa trút xuống cũng là thời điểm còng lột vỏ, thường là vào ban đêm. Người dân 

quê đốt đèn đi lượm về, rửa sạch làm mắm.  

Mắm vừa là món ăn kích thích vị giác, có thể dùng với cơm, bún, khoai đồng 

thời cũng là một loại gia vị thêm vào thức ăn để tăng sự đậm đà hương vị. Như món 

canh rau tập tàng (gồm các loại mọc tự nhiên: rau dệu, rau má, rau sam, rau dền cơm, 

bù ngót, mướp, thậm chí vào mùa còn có nấm mối, nấm rơm) phải nêm một chút 

mắm cá sặc vào thì mới “đúng điệu”. Mắm là loại thực phẩm có thể chế biến ra nhiều 
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món ăn ngon miệng. Để ăn mắm theo cách của người Việt thì sự chuẩn bị các loại 

rau ăn kèm cũng rất công phu. Nếu là món mắm chưng hột vịt và thịt ba rọi phải ăn 

với loại rau có sẵn trong vườn nhà mới đủ vị ngon: khế, bần, xoài (chua), trái chuối 

sống, đọt sộp, bắp chuối, đọt xoài (chát), lá cách, rau đắng (đắng), ớt, tiêu xanh, 

gừng (cay) và một vài loại rau thơm như húng lủi, lá quế, rau răm, ngò om. Hay đối 

với món mắm kho (lẩu mắm) thì ngoài nguyên liệu chính là cá, thịt, tôm, tép, ốc... 

phải có 2 thực đơn rau kèm theo: 

Lẩu mắm kho ăn với rau dưới nước: bông súng, lá hẹ nước, dừa nước, kèo nèo, 

tai tượng, bông lục bình, bông điên điển, rau muống đỏ… là những loại rau mọc trên 

ruộng hoặc trên các bưng biền, ao đìa. 

Lẩu mắm kho ăn với các loại rau trên cạn: rau đắng, lá cách, đọt lụa, đậu rồng, 

bông so đũa, cải trời, cải đất, càng cua, đọt xoài, trái xoài xanh… là những loại rau tự 

nhiên hoặc trồng ngay trong vườn nhà hoặc mọc ven bờ sông, rạch. 

Như đã trình bày, khẩu vị không chỉ là sở thích ăn uống những thứ phù hợp với 

điều kiện sinh học, sở thích của cá nhân hay 1 nhóm người, mà còn phụ thuộc rất lớn vào 

môi trường tự nhiên (sản vật địa phương), môi trường xã hội (gia đình, cộng đồng dân 

tộc) và môi trường văn hóa (phong tục, tập quán, nếp sống, giao lưu văn hóa) mà họ đang 

sống. “Nếu chịu khó tìm hiểu, thông qua món ăn, chúng ta có thể biết thêm về phong tục, 

tập quán, về nề nếp sinh hoạt và cả về lịch sử của một vùng đất, một địa phương” [153]. 

3.2.2 Không gian và cách thưởng thức 

 Không gian ẩm thực  

Không gian ẩm thực bao gồm không gian chế biến và không gian thưởng thức 

món ăn thức uống của mỗi cá nhân, gia đình hay cộng đồng. Không gian này phụ 

thuộc vào điều kiện hiện có: cơ sở vật chất (nguồn nguyên liệu, mặt bằng chế biến và 

ăn uống, công cụ thực hiện), thời gian và khả năng tài chính. Người công nhân làm 

việc trong nhà máy chỉ có một khoảng thời gian ngắn phải ăn nhanh để vào ca thì 

không gian ẩm thực của họ có thể ở một căn tin hoặc ở một góc nhà xưởng hay trên 

ghế đá trong công viên của công ty nếu họ được mang thức ăn theo. Không gian ẩm 

thực của một gia đình khá giả vào ngày thứ Bảy có thể là một bữa thịt nướng ngoài 

trời (barbecue) trên sân nhà hoặc mua ticket để ăn tiệc đứng (buffet) tại nhà hàng.  

Khi mô tả sự ăn uống ở Miền Tây người ta thường đề cập đến các yếu tố tự 

nhiên tác động đến không gian ẩm thực. Tuy nhiên, cách nhìn nhận đó dựa trên quan 
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niệm của số đông, xem ẩm thực luôn gắn với môi trường lao động sản xuất và phản 

ánh tính cách chung của người Miền Tây. Trên thực tế, người giàu có trước kia và hiện 

nay đều có người giúp việc chuyên lo việc bếp núc. “Theo lời ông bà tôi kể lại. Trước 

kia các gia đình điền chủ, chủ hãng đều có đầu bếp riêng, bữa cơm hàng ngày của họ ít 

nhất cũng từ 5 – 6 món trở lên. Mỗi món được làm cầu kỳ, công phu với những đặc 

sản quý hiếm theo mùa. Họ ăn trong phòng ăn riêng có người hầu. Đa số chịu ảnh 

hưởng văn hóa Pháp nên ăn uống cũng cầu kỳ lắm!” [BBPV số 7]. Hay chỉ là một bữa 

cơm hàng ngày trong một gia đình giữ nếp xưa vào nửa đầu thế kỷ XX: “Ông nội tôi 

được cha (ông cố) mời thầy đến nhà dạy học đờn kìm. Thầy ăn cơm riêng với mấy ông 

ở nhà trên. Lúc dạy cho đến lúc ăn, thầy đều mặc áo dài đàng hoàng. Bà tôi và mấy 

người con ăn ở nhà dưới nên có phần thoải mái hơn” [BBPV số 7]. Do đó, nghiên cứu 

về văn hóa ẩm thực cũng không thể chỉ nhìn trên phương diện đại chúng mà còn xem 

xét trên các phương diện lịch sử, xã hội mới có thể lý giải vì sao không gian ẩm thực 

của miền Tây Nam Bộ lại phong phú, đa dạng đến vậy. 

Trong sinh hoạt thường ngày thì đa số người Việt ở Vĩnh Long rất linh hoạt 

trong việc sử dụng không gian tự nhiên để chế biến và thưởng thức ẩm thực. Đối với 

người Việt, không gian trong văn hóa ẩm thực được xem là “một thứ gia vị đặc biệt 

góp phần cho bữa ăn thêm ngon miệng và ăn uống ở Đồng bằng sông Cửu Long là ăn 

cả cái không gian của nó” [33, tr 62-63]. Trên thực tế, người Việt theo truyền thống 

không quá coi trọng không gian chế biến nhưng rất chú trọng không gian thưởng thức. 

Hình ảnh góc bếp nhà quê hay phòng bếp trong các ngôi nhà, căn hộ hiện đại hoặc nấu 

nướng ngay trên thửa ruộng sau 1 ngày thu hoạch vụ mùa cũng không hấp dẫn và sinh 

động bằng không gian thưởng thức ẩm thực. Vì ở đó, “cái tôi” đã hòa vào “cái chúng 

ta”, tạo nên sự kết nối bền chặt giữa cá nhân và cộng đồng, giữa quá khứ và hiện tại.  

Phân loại về không gian thưởng thức ẩm thực có vài cách khác nhau. Xét ở góc 

độ mục đích, điều kiện tổ chức thì không gian thưởng thức có thể được phân làm 2 

loại: trong nhà và ngoài trời. 

Không gian thưởng thức ẩm thực trong nhà: bữa ăn hàng ngày có thể diễn ra 

trên bàn ăn, trên bộ ván, ngay trên sàn nhà, ngoài hành lang, trên phòng khách, trong 

phòng ăn, dưới bếp...  

Không gian thưởng thức ngoài trời: vào dịp thu hoạch vụ mùa hay sau một 

ngày lao động vất vả, bữa ăn (hoặc bữa nhậu) tiến hành ngay trong sân vườn (sau khi 
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làm vườn), bờ ao (sau khi tát bắt cá) trên bờ ruộng (sau khi làm đồng) hoặc trên chiếc 

xuồng vừa thưởng thức món ăn vừa ngắm trăng (lúc đi câu cá, câu tôm trên sông).  

Không gian thưởng thức ẩm thực còn gắn với thời gian thưởng thức. Nếu không 

gian thưởng thức trong nhà gắn liền với bữa cơm hàng ngày gồm các thành viên có 

mối quan hệ huyết thống (có khi là tiếp khách) thường được tiến hành trong một 

khoảng thời gian gần như cố định, thì ở không gian thưởng thức ngoài trời thời gian 

dài hay ngắn phụ thuộc vào cảm xúc và mong muốn của một nhóm tham gia hoạt 

động. Chẳng hạn ở một cuộc lao động theo mùa: “Cứ vào dịp cuối năm, khoảng sau 

tảo mộ là nhà tôi tát đìa ăn tết. Mỗi lần tát đìa bà con trong xóm kéo tới rất đông. Bắt 

tôm cá xong nhà tôi hay tổ chức ăn uống ngay trên bờ đìa. Cá lóc nướng trui, tôm càng 

nướng, cháo cá với mấy trái cóc, ổi, rau vườn, một thùng rượu gốc và cây đờn ghi ta là 

có thể nhậu tới tối. Thiệt, vui hết biết!” [BBPV số 9].  

Tát đìa ăn tết là một trong những sinh hoạt phổ biến miệt vườn, miệt ruộng trước 

kia và cũng là không gian thưởng thức ẩm thực đặc trưng của người Việt Tây Nam Bộ. 

“Một nét văn hóa thú vị ở đây là thực khách không chỉ gồm có những người lao động tát 

đìa và chủ đìa cá, mà tất cả những ai có mặt tại chỗ đều được mời tham dự cuộc vui, từ 

người chờ bắt hôi cá đến người đi coi chơi, từ người lớn đến em bé mục đồng… với 

không khí bình đẳng, dân chủ đầy ắp tình người” [89, tr 108]. Hoặc sau khi thu hoạch 

xong vụ lúa Đông Xuân những người nông dân (chủ ruộng, người làm công hoặc chủ 

ruộng liền kề) tổ chức ăn nhậu ngay trên thửa ruộng còn thơm mùi rơm rạ. Dấu ấn thời 

khẩn hoang được nhận biết rất rõ qua cách tận dụng thiên nhiên trong việc chế biến món 

ăn. Họ sử dụng nhánh cây trâm bầu để xiên cá đem nướng; lấy rơm, lá chuối làm chất đốt; 

xắn 3 cục đất làm bệ đỡ nồi cháo; lấy lá chuối, lá sen tươi thay dĩa, chén và với lá non của 

cây bông súng, đọt xoài, rau ngỗ, rau răm, bông tai tượng… Một bữa tiệc dân dã giữa 

không gian thiên nhiên thoáng đãng và ấm áp tình nghĩa xóm làng.  

Xét trên phương diện phong tục, tập quán có thể phân làm hai loại: không gian 

thưởng thức thường ngày và không gian thưởng thức trong các dịp lễ nghi quan trọng 

của cộng đồng. Không gian thưởng thức ẩm thực hàng ngày ở các gia đình có thể tổ 

chức trong nhà hoặc ngoài trời. “Tía tôi hồi còn sống, cứ lâu lâu là ổng biểu má tôi trải 

chiếu sau vườn để ăn cơm chiều. Khi có khách tới chơi nhằm bữa cơm cũng thường 

làm vậy. Ăn ngoài vườn vui và thoải mái hơn trên bàn ăn trong nhà. Mấy bữa như vậy 

thường có nhiều đồ ăn lắm” [BBPV số 10]. Như vậy, đối với các sinh hoạt thường 
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ngày không gian ẩm thực còn gắn với sở thích, điều kiện của người thưởng thức. Song, 

không gian thưởng thức ẩm thực vào dịp Lễ cúng đình (Lễ Kỳ yên), Lễ cúng miễu 

(Vía Bà) không phục thuộc vào sở thích, điều kiện cá nhân mà được khu biệt trong 

khuôn viên của cơ sở thờ tự, theo một quy trình tổ chức có tính truyền thống được 

cộng đồng tôn trọng và chấp nhận. Đối với người Việt ở Miền Bắc có câu: “Một 

miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp” để nói lên sự khác biệt về vị thế xã hội của 

con người khi thưởng thức món ăn ở hai không gian khác nhau. Đối với cộng đồng 

người Việt ở Tây Nam Bộ và Vĩnh Long thì trước lễ, sau tiệc, do đó dân gian có câu 

“trước cúng sau ăn”. Mà đã cúng thì phải cho sum xuê, trang trọng, còn ăn phải ăn cho 

ngon, cho vui và ai cũng có quyền được thụ hưởng như nhau. Như vậy, không gian 

thưởng thức ẩm thực đã trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. 

 Cách thưởng thức  

Khi luận bàn về cách thức thưởng thức của người Việt, tác giả Trần Văn Khê đã 

cho rằng: “Người Việt có ba cách ăn: ăn toàn diện, ăn khoa học và ăn dân chủ”
37

 [85, 

tr 56]. Trong tính thống nhất chung hệ giá trị văn hóa ẩm thực người Việt cả nước, 

cách ăn người Việt tỉnh Vĩnh Long vẫn mang nét riêng. Xét ở góc độ văn hóa truyền 

thống cách thức thưởng thức người Việt có những đặc trưng sau: 

Vận dụng ngũ quan khi thưởng thức: đối với người Việt, ăn uống không chỉ để 

no mà còn hướng tới để ngon. Động tác dùng tay hay dùng đũa để đưa món ăn, thức 

uống vào miệng là động tác có tính cơ bản (ai cũng làm được) nhưng vận dụng ngũ 

quan và phát huy chức năng của chúng để thưởng thức mới là cấp độ cao của sự ăn 

uống. Bởi vì: thị giác giúp mắt nhìn thấy vẻ đẹp, sự hấp dẫn của món ăn, bàn ăn qua 

cách trình bày; khứu giác giúp mũi ngửi được mùi thơm đặc trưng của món ăn và các 

loại rau thơm, nước chấm dậy mùi, các loại đồ nướng; vị giác giúp lưỡi chạm đến thức 

ăn để xác định độ mềm, giòn, dai và cảm nhận các vị ngọt, béo, bùi, cay, chát, đắng; 

thính giác giúp tai nghe được âm thanh của món ăn khi nhai trong miệng, như: tiếng 

“rôm rốp” của bánh tráng, bánh phồng tôm, tiếng sột soạt khi nhai giá sống, dưa leo, 

ngó sen; hoặc tiếng xèo xèo khi đổ bột vào chảo làm bánh xèo; tiếng lào xào khi xốc 

món ốc đắng luộc xả, tiếng nổ bật nút chai rượu Champagne lúc khai vị… Những âm 

thanh đó kích thích sự thèm muốn được thỏa mãn nhu cầu bản năng, lại đi cùng với sự 

cảm nhận vẻ đẹp thông qua cách bày trí và cảm giác ngon, thơm từ món ăn, thức uống 
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 Tlđd từ Nguyễn Nhã (2009), Bản sắc ẩm thực Việt Nam, Nxb Thông Tấn, Hà Nội 
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đưa vào miệng... Tất cả tạo nên một khoái cảm thẩm mỹ cho con người giống như khi 

thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ vì vậy mà ẩm thực đã nâng lên tầm nghệ 

thuật, là một thành tố văn hóa trong nền văn hóa chung của dân tộc, quốc gia.  

Cân bằng âm dương trong thưởng thức ẩm thực: theo quan niệm người Việt, 

một món ăn được cho là lành tính, tốt cho sức khỏe con người đòi hỏi phải âm dương 

hài hòa, tức là cân bằng các đặc tính món ăn theo quan niệm đông y: hàn, nhiệt, ôn và 

bình. Nghiên cứu về sự hài hòa âm dương trong các vị của ẩm thực, Ngô Đức Thịnh 

đã viết: 

Các vị dùng trong thức ăn cũng quy về âm dương và ngũ hành như: cay, ngọt, 

nhạt là dương, còn chua đắng mặn là âm… Vì chiếu theo ngũ hành thì chua 

thuộc mộc, đắng thuộc hỏa, ngọt thuộc thổ, cay thuộc kim và mặn thuộc thủy. 

Các gia vị và hương vị này vừa có tác dụng kích thích dịch vị, làm dậy mùi 

thơm ngon của thức ăn đồng thời có tác dụng làm trung hòa, cân bằng hàn, 

nhiệt và trừ độc trong thực phẩm [113, tr 54].  

Trong y học cổ truyền của Việt Nam thì “tính vị của thực phẩm bao gồm tứ vị 

là hàn – lương – ôn – nhiệt, tương ứng là lạnh – mát – ấm – nóng, trong đó khái niệm 

thực phẩm hàn – nhiệt là khái niệm phổ biến và được biết đến nhiều hơn cả. Cân bằng 

giữa thực phẩm hàn – nhiệt sẽ giúp cho cơ thể hài hòa, sức khỏe dồi dào, sống lâu 

trường thọ” [163]. Các loại thực phẩm có tính hàn thường là cá, ốc, rau xanh, tôm cua, 

ếch. Các loại thực phẩm có tính nhiệt đa phần là các loại thịt đỏ, gia vị (tỏi, tiêu, hành, 

gừng, nghệ, sả) hay các loại trái cây thuần ngọt (sầu riêng, nhãn, sa pô). Kết hợp tính 

hàn và tính nhiệt có thể nhận thấy qua thực tế chế biến và sử dụng ẩm thực của người 

Việt ở Vĩnh Long. Sự kết hợp này không chỉ đáp ứng cho dinh dưỡng hay khẩu vị mà 

còn để bảo vệ sức khỏe trong ăn uống của mỗi người. Chẳng hạn: món cháo thịt vịt 

phải ăn với nước mắm gừng; ốc luộc chấm mắm sả ớt; hột vịt lộn ăn kèm với rau răm.  

Đối với người Việt, sự hài hòa, cân bằng âm dương trong ẩm thực, ngoài phối 

hợp giữa tính nhiệt và tính hàn trong nhu cầu thưởng thức thì còn có cách lựa chọn các 

loại ẩm thực được chế biến từ các nguyên liệu có tính ôn (bình), cân bằng giữa 2 đặc 

tính cơ bản là hàn và nhiệt. Theo Ngô Đức Thịnh: “Trong 120 loại lương thực thực 

phẩm gia vị và hương vị thì có khoảng 20 loại mang tính nhiệt và ấm, khoảng 100 loại 

khác mang tính bình, ấm – loại mà bản thân nó đã thể hiện sự cân bằng. Điều này giải 
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thích vì sao ăn uống của dân tộc ta lại thiên về thực vật, ít ăn động vật nhất là các loại 

thịt có hàm lượng giải phóng calo cao” [113, tr 56].  

Cân bằng âm dương trong cơ thể với môi trường tự nhiên: chính là cách ăn 

uống thích hợp với khí hậu, thời tiết. Mùa nóng, người Việt thường ăn những món ăn 

mang tính giải nhiệt: canh khổ qua, canh cải, canh rau má, canh rau đắng, canh bí 

xanh, canh mướp; uống nước dừa, mủ trôm, mủ gòn, hạt é, cam, chanh, rau má, rễ 

tranh mía lau… cùng với nước đá. Mùa mưa thì các món cháo, lẩu, chè các loại được 

ưu tiên trong các bữa ăn nhằm tăng cường nhiệt độ và giữ ấm cơ thể.  

3.2.3 “Nhậu” – sắc thái văn hóa ẩm thực Tây Nam Bộ  

Từ điển Tiếng Việt định nghĩa nhậu là uống rượu. Trong Đại Nam Quốc âm tự 

vị của Huỳnh Tịnh Của thì nhậu có nghĩa là uống [28, tr 27]. Theo tác giả uống nước 

cũng có nghĩa là nhậu nước. Những định nghĩa này chưa đủ nghĩa của từ “nhậu”. Vì 

uống rượu có thể uống một mình nhưng đúng nghĩa nhậu phải từ 2 người trở lên vì 

càng đông thì càng vui. Theo Phan An: “uống rượu ở Nam Bộ cũng là một cách ứng 

xử” [14, tr 156]. Tuy nhậu cũng có nghĩa là uống, song người Miền Tây trong ngôn 

ngữ sử dụng hàng ngày cũng sử dụng cả hai từ ghép để làm rõ nghĩa hơn: ăn nhậu (ăn 

có uống rượu) và ăn uống (ăn uống không có rượu, như là bữa ăn hàng ngày). 

Khi trở thành một tập quán sinh hoạt gắn với nhu cầu tâm lý thì nhậu có rất 

nhiều lý do để biện bạch. Đối với người Việt ở Tây Nam Bộ nhậu còn gắn với ca dao, 

tục ngữ, thành ngữ. Những câu nói về nhậu như: “Xả láng sáng về sớm” có nghĩa là 

nhậu suốt đêm; hay “Nhậu cho tiêu hết mấy chai. Bỏ ghe nghiêng ngửa không ai 

chống chèo” là nhậu đến không màng việc mưu sinh và câu ca dao này trở thành ca từ 

của điệu Lý kéo chài; hay câu cửa miệng: “nhậu mút mùa Lệ Thủy” … đã trở nên 

quen thuộc trong đời sống hàng ngày.  

Chính vì ý nghĩa văn hóa của nhậu mà Sơn Nam đã viết: “Ở thôn quê, tiệc nhậu 

là chuyện bình thường giữa bạn thân với nhau, sau mùa gặt hái thành công, chăn nuôi 

có lợi. Nhậu ngoài sân, ngoài vườn, lấy khung cảnh thiên nhiên làm bối cảnh, đồng 

thời cũng tránh sự tò mò của đứa trẻ con, sợ gây tác hại… Nhậu đòi hỏi hài hòa hữu cơ 

giữa rượu, món ăn, cọng rau, nước chấm, dĩ nhiên phải có bạn tri âm tri kỷ” [156].  

Trong bàn nhậu không phân biệt tuổi tác, chức vụ, địa vị, quan hệ xã hội, trình 

độ học vấn, thành phần kinh tế gia đình… Thức ăn chỉ đơn giản là con cá nướng, con 

gà, con ốc, con cua… vừa thu hoạch được chế biến giản dị: luộc, nướng trui, rang 
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muối, nướng đất sét, nấu cháo chấm với muối ớt chanh hoặc đôi khi chỉ cần vài trái 

bần, trái mận, trái cóc, trái xoài… Đối với người Việt, ăn gì, ngồi đâu không quan 

trọng, nhưng ngồi vào mâm phải có vài xị rượu đế.  

Người Việt ở Tây Nam Bộ hay Vĩnh Long đều rất trọng tình nghĩa nên cách 

uống rượu thể hiện tính cộng đồng sâu sắc: một ly rượu thay phiên dùng chung cho cả 

bàn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Bàn nhậu sẽ cử ra người chủ xị (cầm chai rượu 

điều phối cho cả bàn). Chủ xị rót một ly cho hai người uống chung gọi là “cưa đôi” 

(mỗi người nửa ly). Ly rượu đầu tiên thường dành cho chủ nhà dùng để mời khách, 

sau khi uống xong được chuyển tiếp về chủ xị và lần lượt đến tất cả thành viên còn lại 

và được lặp đi lặp lại như thế gọi là “xoay vòng”. Ngoài ra, vẫn có trường hợp ngoại 

lệ, thích người nào uống với người đó gọi là “bắn bổng, bắn bỏ”. Ly rượu uống riêng 

đó không được tính vào “vòng”, cuộc nhậu diễn ra lần lượt như thế đến khi kết thúc. 

Trong men say, họ tâm tình những chuyện vui buồn; chia sẻ thuận lợi và khó khăn 

trong cuộc sống, vừa ngân lên mấy bài nhạc Tài tử. Giữa không gian mênh mông, 

thoáng đãng của vùng sông nước cuộc nhậu như xua đi nỗi lo toan, nhọc nhằn của kiếp 

mưu sinh. Chính vì thế, “có thể xem bữa uống rượu của người Nam Bộ mang tính 

cộng cảm, thắt chặt mối quan hệ cộng đồng và với cả mọi người thân sơ. Sự gắn bó 

này là một trong những yếu tố quan trọng để con người đứng vững và thành công 

trong công việc khai mở đất đai, chiến thắng giặc ngoại xâm” [14, tr 166]. Như vậy, 

nhậu (hay nói rõ hơn là ăn nhậu) là cách thưởng thức ẩm thực có tính cộng đồng và tập 

quán này đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Việt ở Tây Nam 

Bộ được duy trì cho đến ngày nay. 

3.3 ẨM THỰC TRONG MỘT SỐ THÀNH TỐ VĂN HÓA  

Văn hóa ẩm thực là một thành tố của văn hóa, chứa đựng hệ giá trị văn hóa của 

người Việt biểu hiện cụ thể trong quan hệ ứng xử và giao lưu văn hóa của người Việt 

tỉnh Vĩnh Long. Do vậy, nghiên cứu văn hóa ẩm thực cần đặt trong sự tương tác với 

các thành tố văn hóa khác; biểu hiện rõ nhất là ẩm thực trong phong tục tập quán, văn 

học và y học.  

3.3.1 Ẩm thực trong phong tục tập quán 

Ẩm thực trong bữa ăn tại gia – một giá trị văn hóa có tính lịch sử  

Như một thói quen đã được duy trì qua các thế hệ, bữa cơm như một truyền 

thống, một kiểu giá trị góp vào diện mạo văn hóa gia đình ở Vĩnh Long. Bữa cơm làm 
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nổi bật vai trò nội trợ của người phụ nữ Việt. Tạo ra một bữa cơm giàu dinh dưỡng 

đảm bảo sức khỏe đồng thời tạo được sự kết nối chặt chẽ tình cảm, đạo lý của các thế 

hệ trong gia đình luôn là sự bận tâm của người phụ nữ. Điều này được chứng minh qua 

phỏng vấn một số phụ nữ là nội trợ trong gia đình, đồng thời là đầu bếp (nhận nấu ăn 

cho các đám tiệc) ở thành phố Vĩnh Long: “Dọn dẹp bữa cơm chiều xong là tôi đã 

nghĩ: hỏng biết ngày mai ăn món gì! Ăn lại món cũ thì mấy đứa nhỏ ngán nên tôi luôn 

phải nghĩ ra món mới. Mấy đứa nhỏ với ổng (tức chồng) khen ngon là mình thấy mát 

ruột liền” [BBPV số10]. Đây mới chính là nguyên nhân của chủ yếu của sự sáng chế 

ra các món ăn mới, bổ sung ngày càng nhiều vào danh mục các món ăn hàng ngày. 

Câu tục ngữ “Liệu cơm gắp mắm” luôn được phụ nữ đặt thành một trong những tiêu 

chí quan trọng chế biến ẩm thực trong gia đình. Điều đó có nghĩa: tùy điều kiện vật 

chất của gia đình (chi phí cho mỗi bữa ăn, nguyên liệu và dụng cụ chế biến, không 

gian chế biến và ăn uống), nhu cầu ăn uống (số lượng thành viên, mức độ dinh dưỡng 

và sở thích của mỗi người) và khả năng thực hiện của người nội trợ.  

Phụ nữ Việt Nam hay phụ nữ Việt ở Vĩnh Long đều có một điểm chung là 

miếng gì ngon nhất sẽ dành cho cha mẹ hoặc chồng con. Sự nhường nhịn đó không tạo 

áp lực tâm lý mà tạo một niềm tự hào to lớn, là phẩm hạnh cao cả người phụ nữ Việt: 

“đức hy sinh”. Cho nên, đối với người Việt lớn lên từ cái nôi thiên nhiên sông nước, từ 

cái nôi của gia đình yêu thương thì hình ảnh những bữa cơm ngon lành, sum họp gia 

đình là sức mạnh tinh thần to lớn giúp họ giữ được niềm tin vào điều tốt đẹp, vượt qua 

những trắc trở cuộc sống để mưu sinh và xây dựng hạnh phúc gia đình. 

Món ăn, thức uống còn tạo nên “gia hiệu”- một bản sắc riêng của mỗi gia đình. 

Mỗi thành viên đều có quyền tự hào về giá trị văn hóa ẩm thực của gia đình mình: “Má 

tôi làm món Thịt kho tàu rất ngon. Hồi xưa làm gì có tủ lạnh. Vậy mà từ 28 tết cho đến 

Hạ nêu (mùng 7 tết) thịt trứng vẫn ngon như hôm đầu. Năm nào cũng vậy, má tôi cũng 

nhận kho dùm cho mấy chục nhà. Cũng công thức má tôi chỉ (truyền) mà họ kho 

không ngon” [BBPV số 12]. Bí quyết đó được lưu giữ để truyền lại cho thế hệ sau như 

một thứ tài sản văn hóa của mỗi gia đình; đồng thời nó còn là ký ức văn hóa, là tình 

cảm gắn bó giữa cá nhân với gia đình và là nền tảng hình thành lòng yêu quê hương, tổ 

quốc của người Việt và ý thức giữ gìn cương thổ, quyết không làm mất “tấc đất, ngọn 

rau”. 

“Con đi xa cách quê nhà / Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương” (Bắc) 
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Con sông trước cổng, chái bếp bên nhà / Nhớ mắm kho lá hẹ, nhớ má tuổi già 

quạnh hiu” (Vĩnh Long – sưu tầm) 

Bữa cơm kết nối mối quan hệ chặt chẽ và bền vững của cá nhân với gia đình. 

Từ đó, ý niệm về một gia đình mới được hình thành, được nuôi dưỡng trong nhận thức 

của mỗi đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành. Việc ứng xử lúc ăn uống giữa các thành 

viên tạo một nếp sinh hoạt gắn với đạo lý truyền thống rất được các gia đình người 

Việt coi trọng: kính trên, nhường dưới (Miếng ngon dành để ông bà / Miếng ngon 

dành để cháu bà, cháu ông). Bữa cơm còn là dịp trong ngày để gia đình sum họp, để 

động viên, nhắc nhở, trao đổi thông tin và chăm sóc lẫn nhau. Câu nói “Trời đánh 

tránh bữa ăn” cho phép tác giả suy luận: có lẽ câu này ra đời từ những cá nhân trẻ tuổi 

hay bị ông bà, cha mẹ “tranh thủ giáo dục” lúc ăn uống. Xét về mặt khoa học, việc 

nhắc nhở, rầy la trong lúc ăn uống sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, ảnh hưởng đến vị giác 

và sự tiêu hóa. Nhưng những lời nhắc nhở, dạy bảo của ông bà, cha mẹ với con cháu, 

nội dung thông tin cần trao đổi giữa các thành viên cùng với thái độ, cử chỉ chăm sóc 

cho nhau lúc ăn uống là nét đẹp của văn hóa ẩm thực trong mỗi gia đình.  

Khi tiếp xúc với một đầu bếp ở thành phố Vĩnh Long, tác giả có thu nhận được 

một thông tin thú vị về bữa cơm gia đình: “Ba tôi là một nông dân, ít chữ nhưng ông 

rất coi trọng việc xây dựng nề nếp trong nhà. Hồi đó, mỗi lần trước khi ăn cơm, 5 đứa 

con toàn sinh năm một trong đó có tôi phải đọc xong mấy câu “gia huấn” do ông đặt 

ra. Mấy chục năm rồi mà chị em tôi vẫn nhớ: Ông bà, cha mẹ người trên/ Phải luôn 

hiếu thảo không phiền lòng ai. Chị anh phải biết dang tay / Dắt dìu, nhường nhịn hàng 

ngày cho em. Em nhỏ phải biết mình hên. Noi theo anh chị mới nên thân người. Mai 

sau khôn lớn ra đời. Ơn sâu, nghĩa nặng cả đời chớ quên. Tụi tôi đọc đồng loạt như 

dàn đồng ca tới nỗi hàng xóm cũng thuộc luôn!” [BBPV số 21].  

 Ẩm thực trong nghi lễ dân gian – yếu tố thiêng gắn kết cộng đồng  

Văn hóa ẩm thực của người Việt rõ nhất trong phong tục tập quán. Trong phong 

tục ở Tây Nam Bộ và Vĩnh Long thì Tết nguyên đán, Lễ Kỳ yên ở đình thờ Thần 

hoàng và Lễ Vía Bà ở miễu là những nghi lễ quan trọng của một cộng đồng. Những 

nguyên liệu tươi ngon được chọn lọc hoặc thu hoạch sau một vụ mùa được trưng bày 

nguyên trạng hoặc gia công chế biến để dâng cúng thần linh. Lúc này, ẩm thực không 

còn là món ăn, thức uống thông thường mà trở thành lễ vật, lễ phẩm, mang ý nghĩa 

thiêng liêng, trang trọng. Đối với thần thánh phải thành tâm, thậm chí công khai, minh 
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bạch. Lễ Tỉnh sanh (trong quy trình của Lễ Kỳ Yên) được ban hội đình tổ chức nhằm 

kính báo với thần con vật được hiến tế (heo, bò, dê) là con vật sống, tuyền sắc (thuần 

khiết) và khỏe mạnh. Theo Sơn Nam: “Cúng tế xong, bày ra cỗ, tiệc tùng, ăn uống, 

làm thêm ở bếp hai ba con heo, gà vịt, nếu hoàn cảnh cho phép. Dân làng đến ăn, như 

là quyền lợi chánh đáng của mình, chia sẻ vinh dự với mọi người, xin tạm dùng một từ 

ngữ, theo nghĩa bóng, là kiểu "uống máu ăn thề" [157].  

Như vậy, ẩm thực trong Lễ Kỳ yên trở thành một cách ứng xử cộng đồng với 

môi trường xã hội mà họ đang sinh tồn. Cái nghĩa bóng “uống máu ăn thề” như Sơn 

Nam nhận định là một cách liên kết để tạo sức mạnh, giữ vững vị thế của lưu dân trên 

vùng đất mới được hình thành từ thời khẩn hoang, mà ngôi đình và vị thần hoàng là 

biểu tượng của văn hóa Việt. Do đó Nam Bộ có câu: “Tới đây thì ở lại đây/ Bao giờ 

bén rễ xanh cây mới về”.  

Nếu chỉ nhìn vào cấu trúc làng xã ở Tây Nam Bộ với tập quán cư trú trải dài theo 

đường giao thông, không khu biệt địa giới như làng Bắc Bộ mà cho rằng: tính cố kết cộng 

đồng nơi đây thiếu sự bền chặt, thiết nghĩ nhận định như vậy còn phiến diện! Bởi vì: Vị 

thần hoàng là biểu tượng văn hóa cộng đồng. Ngôi đình là mái nhà chung của cộng đồng. 

Lễ vật là tinh túy của cộng đồng. Món ăn, thức uống là tinh thần cộng cảm của cộng đồng. 

Với ý nghĩa to lớn đó, sự giáo dục tinh thần cố kết cộng đồng được thực hiện một cách 

thoáng mở, cụ thể và sinh động ngay từ thuở thiếu thời: “Mỗi lần đình thần ở xã có lệ 

cúng lớn, má tôi làm 2 mâm xôi vò và dắt anh em tôi đi cúng đình. Tới đó, anh em tôi đứa 

nào cũng được cục xôi với miếng thịt heo luộc. Ngán quá trời! Nhưng má tôi bắt ăn cho 

hết để nhớ ơn ông bà, tổ tiên; để được Thần phò hộ khỏe mạnh, bình yên! [BBPV số 21].  

Ẩm thực cúng đình không chỉ bày tỏ lòng biết ơn, gửi gắm niềm khát vọng về 

một tương lai tốt đẹp đến thần thánh, mà còn là cơ hội thể hiện tài nội trợ khéo léo của 

phụ nữ trong làng. Những món ăn chế biến cầu kỳ, trang trí đẹp mắt làm từ nguyên 

liệu được sản xuất của quê hương: Cà ry vịt Xiêm, Gỏi gà bắp chuối, Cá mè chưng 

tương, Bao tử nấu tiêu xanh, La gu gà, Vịt tiềm thuốc Bắc, Thịt kho tàu, Khổ qua 

hầm… dùng để “trước cúng, sau ăn”. Rượu phải là được cất từ loại nếp rặt (nếp không 

lộn gạo tẻ), nước chưng cất đầu tiên (rượu gốc) mới được dùng tế Thần hoàng và tiền 

hiền, hậu hiền. Nước giải khát cho người dự lễ (trước khi trà đá trở thành thông dụng) 

là các loại si-rô (nước đường và nước cốt trái cây nấu chung), các loại nước mát được 

chế biến từ trái cây và thảo mộc của làng. Các loại bánh như: bánh Tét, bánh Ít, bánh 
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Ú nước tro, bánh Da lợn, bánh Bò nướng, bánh Bò hấp, bánh Thuẫn; hay các loại xôi: 

xôi Vò, xôi Nếp than, xôi Lá cẩm, xôi Đậu xanh, xôi Vị... được xem là lễ vật quan 

trọng không thể thiếu trong lễ vật cúng đình.  

Có thể nói: ngày hội khéo tay thể hiện phẩm hạnh của phụ nữ Việt thông qua 

việc chế biến các thức cúng ở đình; còn là truyền thống văn hóa được biểu hiện một 

cách sinh động nhưng không kém phần sâu sắc của một đạo lý dân tộc thống nhất và 

xuyên suốt từ Bắc đến Nam: “Uống nước nhớ nguồn”. Mỗi thành viên của cộng đồng 

tham gia thụ hưởng sẽ quên đi “cái tôi” để hòa nhập với tâm thế chung của cộng đồng. 

Sự thưởng thức ẩm thực vào dịp này không chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh học mà được 

nâng cao bởi giá trị tinh thần. Đó là sự cộng cảm, là niềm tin thiêng liêng vào khát 

vọng tốt đẹp của một cộng đồng sẽ thành hiện thực ở tương lai. 

Ẩm thực ngày Tết – biểu hiện thành tựu và khát vọng của con người 

Thông thường, thành tựu của cá nhân, gia đình, đất nước biểu hiện cụ thể qua 

đời sống vật chất. Từ những sản phẩm vật chất tác động đến đời sống tinh thần, kích 

thích sự sáng tạo, thúc đẩy quá trình phát triển xã hội và thỏa mãn nhu cầu con người. 

Ẩm thực trong các ngày Tết là một trong những biểu hiện cụ thể của thành tựu. Món 

ăn, thức uống dồi dào, phong phú thể hiện sự sung túc, thành công trong lao động của 

gia đình sau một năm vất vả, khó nhọc. Đối với người Việt ở Vĩnh Long chỉ cần nhìn 

vào các món bày trên mâm cúng trong ngày Tết là có thể nhận biết được mức độ thành 

quả gia chủ đạt được qua một năm. Với tính cách hào phóng và hiếu khách, gia chủ 

sẵn sàng chia sẻ thành tựu của mình với những gia đình hàng xóm khó khăn, neo đơn. 

Đây là một truyền thống văn hóa xóm làng đã có từ lâu đời, vẫn còn được giữ gìn 

trong các gia đình người Việt, được thể hiện vào thời điểm chuẩn bị đón Tết cổ truyền. 

Theo lời của một đối tượng được phỏng vấn ở huyện Bình Minh: “Hồi đó, sau khi thu 

hoạch lúa xong, ba tôi biểu đem chà gạo rồi làm mâm cơm cúng ông bà. Ổng biểu mấy 

chị em tôi đội gạo sang cho mấy nhà nghèo trong xóm để bà con cúng cơm mới trong 

mấy ngày tết. Má tôi còn xay gạo, tráng bánh, nhà nào cũng cho hai chục. Bà con tới 

nhà chúc Tết, có món gì má tôi cũng bưng hết ra mời. Ba tôi nói ăn Tết vậy mới vui!” 

[BBPV 16]. 

Đối người Việt ở Vĩnh Long thì việc tổ chức đón Tết tùy vào điều kiện của 

mỗi gia đình. Theo thời gian, số lượng món ăn, thức uống được gia giảm về số 

lượng, nguyên liệu và gia vị hoặc thay thế bằng món khác, nhưng 3 món chính được 
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xem là truyền thống phải có trên mâm cúng ông bà trong 3 ngày Tết: Thịt heo - hột 

vịt kho tàu, Khổ qua hầm dồn thịt và bánh Tét. Ngoài ra còn có những món phụ có 

thể cúng hoặc dùng để tiếp khách: mắm tép chua, tôm khô – củ kiệu; lạp xưởng 

(chiên hoặc nướng), bì, bánh tráng, bánh phồng và mứt các loại. Ngoài ra còn có 

những món quen thuộc của người Việt Miền Bắc như: “Nhà tôi bây giờ ăn Tết ngoài 

các món truyền thống còn có giò chả, thịt đông, bánh chưng, bánh cốm do mấy đứa 

nhỏ đi làm xa mua về” [BBPV 16].  

Trước kia, đối với người Việt Tây Nam Bộ và Vĩnh Long hai từ “ăn Tết” không 

chỉ dừng trong 3 ngày (mùng 1 đến mùng 3) mà được tính từ ngày 23 tháng Chạp (âm 

lịch) cho đến ngày mùng 7 làm Lễ hạ nêu mới kết thúc. Do chiến tranh, cuộc sống khó 

khăn và hoàn cảnh xã hội thay đổi thời gian “ăn tết” đã rút ngắn lại. Thói quen không 

tính theo dương lịch kể từ ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), đồng thời luôn 

gắn từ “Tết” kèm theo con số chỉ định thời gian đến ngày nay vẫn còn được đa số 

người Việt ở Vĩnh Long sử dụng. Có lẽ, việc gắn từ Tết kèm theo số ngày hàm ý tự 

nhắc nhở rằng: thời gian chuẩn bị càng lúc ngắn, phải giải quyết rốt ráo mới kịp “ăn 

Tết”; đặc biệt là sự chuẩn bị nguồn thực phẩm để chế biến các món ẩm thực.  

Để kiểm chứng kiến thức từ sách vở và trải nghiệm của mỗi người về quy trình 

chuẩn bị ẩm thực vào dịp Tết, người viết được cho biết: “Đã mấy chục năm, từ hồi tôi 

còn nhỏ cho đến bây giờ, tảo mộ ông bà xong là bắt đầu chuẩn bị đón Tết. Coi, 26 Tết 

quét cổng rào, sơn cửa cái, cửa sổ, lấy rượu đặt ở lò đem về. 27 Tết tát ao bắt cá, rọng 

nước mấy con lớn để dùng lâu, mấy con nhỏ làm khô. 28 tết rọc lá chuối, chẻ dây 

chuối (gói bánh tét), bẻ dừa, mua thịt heo, hột vịt. 29 Tết gói bánh tét, kho thịt, làm 

mứt dừa, kẹo chuối, si rô. 30 Tết đem mấy chậu bông Vạn thọ để trước cổng, chưng 

bông Mai, trái cây lên bàn thờ, chuẩn bị các món để chiều 30 cúng đón ông bà về ăn 

Tết. Ba má tôi thức tới 12 giờ đêm cúng giao thừa bằng trái cây, bánh mứt, nước 

trà…” [BBPV số 25].  

Qua nội dung trả lời của người được phỏng vấn có thể hình dung một không khí 

đón Tết khẩn trương nhưng đầy hứng khởi, háo hức từ trong nhà đến ngoài sân, sau vườn, 

của gia đình người Việt. Trên bàn thờ tổ tiên ngoài những đồ thờ được lau chùi sáng bóng, 

sạch sẽ, nhất thiết phải trưng dĩa trái cây dưới dạng ngũ quả hoặc kết hình long-phụng tùy 

ý thích và điều kiện của gia đình; việc này được đàn ông trong nhà thực hiện. Dưới bếp là 

không gian của phụ nữ trổ tài nội trợ. Những món ngon làm ra trước để cúng (dâng lên) 
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ông bà, sau kiếng (phân phát) cả nhà cùng hưởng. Khẩu ngữ “cúng kiếng” dùng phổ biến 

trong tín ngưỡng dân gian trước đây được thay thế bằng câu “trước cúng sau ăn”, nhưng 

xét về mặt ý nghĩa không có sự thay đổi. Do đó, từ lúc chuẩn bị nguồn nguyên liệu, vật 

liệu đến chế biến thành phẩm và bày biện trên mâm cúng, mâm ăn, phụ nữ Việt đều thực 

hiện bằng niềm tin, niềm tự hào và vui sướng. Tìm hiểu cụ thể hơn các công đoạn từ 

chuẩn bị và chế biến những món ăn, thức uống chủ yếu trong ngày Tết mới thấy được văn 

hóa ẩm thực trong các dịp lễ, tết quan trọng như thế nào đối với người Việt ở Vĩnh Long.  

Món Thịt kho tàu  

Giải thích tại sao các món ăn có tên như vậy thì mỗi người giải thích một kiểu khác 

nhau. Thoạt đầu, nghe tên gọi thịt kho tàu ai cũng nghĩ có lẽ món này được tiếp thu từ ẩm 

thực của người Hoa. Như vậy, thịt kho tàu phải viết thành thịt kho Tàu mới đúng nghĩa. 

Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát và thực nghiệm, tác giả nhận thấy tính “thuần Việt” 

của món này vì: 1/ Đa số người Hoa ở Vĩnh Long không sử dụng món này; 2/ Nguồn 

nguyên liệu, gia vị chế biến có tính phổ biến, thông dụng, được nuôi trồng ở Vĩnh Long 

(heo, bò, trâu, trứng vịt); trong đó có loại được sử dụng trong ẩm thực trở thành tập quán 

chế biến của người Việt Tây Nam Bộ (dừa); 3/ Phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết của 

địa phương trong việc bảo quản món ăn để sử dụng trong ngày Tết; 4/ Không quá cầu kỳ, 

tiểu tiết trong cách chế biến nên đa số người Việt đều có thể làm được. 

Trên thực tế, món thịt kho tàu không chỉ có thịt heo là nguyên liệu chính. Do 

vùng đất chuyên về nông nghiệp nên các loại gia súc, gia cầm được chăn nuôi dưới 

dạng nhỏ lẻ ở các hộ hoặc đầu tư lớn ở các trang trại. Do đó, để món ăn có chất lượng 

dinh dưỡng, khai thác sự phong phú nguyên liệu địa phương người kho thịt heo (thịt 

bò, thịt trâu) với trứng vịt. Tại sao chỉ kho với trứng vịt mà không phải là trứng gà? 

Một phụ nữ có kinh nghiệm cho biết: “Trứng gà không được lớn như trứng vịt; lòng 

đỏ nhỏ không béo nhiều, còn lòng trắng khi kho lâu sẽ bị cứng, dai. Thịt kho tàu muốn 

để lâu phải hâm đi hâm lại nhiều lần. Do đó trứng gà đem kho không hợp. Bây giờ 

cũng có người kho với trứng chim cút tôi thấy cũng được, dễ ăn nhưng khi cúng vẫn 

thấy không ngon, đẹp bằng trứng vịt” [BBPV số 11].  

Có một số gia đình qua khảo sát cho biết món thịt kho tàu của họ ngoài thịt, 

trứng còn có cá. Có hai loại cá dùng để chế biến món này: cá lóc và cá ba-sa (họ hang 

với cá tra, cá vồ, cá bông lau). Trường hợp bổ sung cá lóc kho tàu thường có ở các nhà 

“tát đìa ăn tết”. Khi thu hoạch được dồi dào (thường là cá lóc, cá rô, cá trê, cá sặc, 
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lươn, tôm càng…), người ta chọn những con cá lóc cái rộng nước cho sạch mùi bùn để 

đến ngày 28 hoặc 29 Tết kho với nước dừa xiêm. Cá lóc kho để riêng, khi lên món 

cúng hoặc có khách đến chơi, chủ nhà sẽ múc vài khứa cá, vài trứng hột vịt, vài cục 

thịt hòa chung, rồi làm nóng lên trước khi cúng hoặc dùng ăn. Cũng có người sau khi 

kho cá cho thấm gia vị, chuyển qua nồi thịt đã kho rịu để cá thấm nước thịt kho để cá 

béo và thơm hơn. 

Món Thịt kho tàu ngon phải đạt chất lượng: Thịt heo kho là loại ba rọi (ba chỉ) 

rút sườn (lớp mỡ và nạc xen nhau, nạc nhiều hơn mỡ), xắt miếng hình vuông hoặc chữ 

nhật khoảng 5 – 7cm, chín thơm, phần mỡ trong mềm rệu có màu vàng nâu. Nước thịt 

kho vừa ăn và đậm đà hương vị. Tuy công thức nguyên vật liệu và cách thức chế biến 

có tính phổ biến nhưng không phải ai cũng có món ngon như mong muốn. Chia sẻ bí 

quyết từ một nội trợ về việc chế biến món ăn này:  

“Thịt sau khi cắt miếng, rửa sạch, đem trần qua với nước sôi. Vớt ra rổ để ráo 

nước. tỏi và củ hành tím xay nhuyễn vắt lấy nước cốt. Hột vịt đem luộc chín và lột vỏ. 

Ướp thịt với nước tỏi hành, mật ong (cứ 3 kg thịt ướp 3 muỗng canh) và muối (1 

muỗng canh) xóc đều, để khoảng 1 tiếng mới đem kho. Bắc nồi thịt lên bếp để lửa vừa 

đến khi sôi lên để lửa liu riu (lửa nhỏ đều) cho thịt ra nước. Khi nước còn ít thì cho vài 

muỗng nước mắm nhĩ vào, rồi trở thịt vài lần cho thấm gia vị. Sau đó cho vào khoảng 

1,5 lít nước dừa tươi vào. Khi sôi lên để lửa liu riu, kho đến khi thịt mềm, nước rút 

xuống thì cho tiếp 0,5 lít nước dừa và hột vịt vào kho tiếp cho đến khi phần thịt mỡ 

trong, không còn đục, thì bắc xuống, mở nắp vung ra, khi nguội mới đậy lại” [BBPV 

số 11].  

Món Thịt kho tàu khi dùng thường được kết hợp với dưa cải chua (cải cần xại), 

hoặc dưa giá lá hẹ hoặc dưa chuối cây (cây chuối xiêm mới lớn, chặt lấy phần thân gần 

gốc khoảng 30cm, xắt mỏng theo chiều dọc, ngâm với nước phèn chua cho ra nhựa và 

trắng, rửa sạch để ráo nước trộn với củ kiệu tươi chẻ ra. Ngâm vào nước vo gạo 

khoảng 3 ngày có thể dùng được. Món dưa chuối giòn, chua ăn kèm với thịt kho tàu 

trong dịp Tết tạo thành hương vị miệt vườn khó quên trong ký ức của những người 

Việt cao tuổi ở Vĩnh Long. 

Món Khổ qua hầm  

Vị đắng là một trong các vị được người Việt ở Vĩnh Long ưa thích sử dụng 

trong chế biến món ăn. Vị đắng có tính giải nhiệt, nên canh khổ qua giúp điều hòa tính 
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nhiệt của món thịt kho tàu, đặc biệt đối với dịp Tết ở Tây Nam Bộ khí hậu khá nóng. 

Ngoài ra, theo quan niệm dân gian tin rằng ngày tết ăn canh khổ qua để rũ bỏ những gì 

khổ sở, khó khăn trong năm cũ để đón sự may mắn, hạnh phúc trong năm mới. 

Nguyên liệu chính của món này gồm: trái khổ qua, thịt nạc heo băm nhuyễn hoặc thịt 

cá thát lát; hoặc cả 2 loại thịt cá, trộn với gia vị các loại. Khổ qua sau khi rửa sạch 

(không cắt cuống) dùng dao rạch dọc theo thân trái, moi hột ra và cho phần thịt cá vào 

làm nhân. Cho nước dừa tươi vào nồi bắc lên bếp, khi nước sôi thả từng trái khổ qua 

vào. Khi nước sôi 1 lần nữa thì cho muối vào và để lửa liu riu cho đến khi khổ qua và 

phân nhân thịt chín mềm. Món này tùy theo sở thích có thể cho thêm vào phần nhân: 

bún tàu, nấm mèo, củ cải đỏ xắt nhuyễn cho món ăn thêm đẹp mắt. Nồi khổ qua hầm 

đạt chuẩn thì màu sắc đẹp mắt, nước dùng phải trong và không quá đắng, vị ngọt 

thanh. Do đó, cần có nững bí quyết sau: “Nồi khổ qua hầm không bị đắng quá nhiều 

thì phải chọn những trái xanh đậm, suôn dài, phần gai nở to; Để giữ độ xanh đẹp mắt 

cho trái khổ qua cần phải luộc sơ qua nước sôi có thêm chút muối, sau đó vớt ra ngâm 

vào nước đá lạnh trước khi dồn thịt; Để phần thịt dồn không tràn ra ngoài phần vỏ khổ 

qua, người nấu sử dụng cọng hành lá luộc làm dây cố định chiều ngang (nếu xẻ dọc) 

hoặc nếu xẻ dọc thì sử dụng dầu ăn thoa bề mặt thịt trước khi cho vào nồi hầm; Để tạo 

độ trong của nồi nước dùng, trong suốt quá trình chế biến không đậy nắp nồi đồng thời 

phải liên tục vớt phần bọt nổi lên; Để tạo độ ngon ngọt cho nước dùng phải sử dụng 

nước dừa tươi hoặc nước hầm xương heo để chế biến. Tuy nhiên, nhược điểm của 

phương pháp này là thời gian bảo quản không được lâu” [BBPV số 12]. 

Bánh, mứt – món ngọt ngày Tết  

Là món ăn truyền thống luôn hiện diện trên mâm cúng ông bà và dùng để đãi 

khách. Khách đến nhà chúc Tết nếu không thể ngồi lâu dùng bữa chính thì chủ nhà 

cũng có vài khoanh bánh Tét nhân đậu, nhân chuối, một dĩa củ kiệu tôm khô, dĩa mứt 

dừa, kẹo chuối, trà và rượu để tiếp khách. Khách dùng mỗi thứ vài miếng để thưởng 

thức hương vị ngày Tết, cảm nhận sự khéo léo của nữ chủ nhà và trao lời chúc tốt đẹp. 

Có khi cả năm “đầu tắt mặt tối” không đến thăm nhau thường nhưng chí ít ngày giỗ, 

ngày Tết phải đến thăm và chúc Tết để thể hiện tinh thần “bán bà con xa mua láng 

giềng gần”.  

Bánh tét: nói đến bánh Tét là nói đến một nền văn hóa nông nghiệp cổ truyền 

của người Việt được biểu hiện một cách sáng tạo, sinh động và thích ứng với mọi hoàn 
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cảnh. Nếu như người Việt ở Miền Bắc có bánh chưng, bánh dầy thì Miền Nam có bánh 

Tét, bánh Ít là những món bánh được xếp loại lễ vật dâng cúng trong các nghi lễ dân 

gian quan trọng. Về tên gọi, bánh Tét có hai câu chuyện: 

Thứ nhất, Hoàng Xuân Việt cho rằng: “Bánh Tét có gốc từ bánh tết, được tướng 

sĩ ăn với Nguyễn Huệ trước khi chiến đấu với quân xâm lược của Tôn Sĩ Nghị, sau 

được đọc chạy thành bánh Tét” [85, tr 91].  

Thứ hai, đa số người dân địa phương cho rằng: loại bánh này khi ăn không cắt 

ra bằng dao mà sử dụng chính cọng dây chuối buộc bánh để tét bánh (tách ra, cắt ra) ra 

từng miếng, nên có tên là bánh tét.  

Cách tét bánh dễ dàng nhất là mở dây buộc đòn bánh ra, lột vỏ bánh 1 phần rồi 

cầm trên tay trái (cắt tới đâu lột tới đó để tay không chạm vào ruột bánh); dùng răng cửa 

cắn 1 đầu dây, đầu dây kia dùng tay phải quấn tròn đòn bánh và tách ra từng miếng đều 

đặn. Cách làm này hữu hiệu nhất vì nhanh, tiện, trong hoàn cảnh không có dao để sử 

dụng.  

Thông thường gói bánh Tét được tiến hành vào những ngày gần đón giao thừa 

để kịp bày trên mâm cúng đón ông bà vào chiều 30 Tết. Đây là thời điểm vui nhất, háo 

hức nhất và cũng có ý nghĩa nhất. Cả nhà (đặc biệt các chị phụ nữ, bé gái) đều quay 

quần trên tấm đệm bàng hoặc chiếc chiếu cũ trải dưới đất để cùng gói. Trên đó bày ra 

các nguyên liệu, phụ liệu để gói bánh: gạo nếp đã vo sạch, ráo nước cho vào thau lớn, 

trộn với dừa nạo, đậu đen (đã nấu chín) và một nắm muối; đậu xanh nấu chín vo thành 

hình trụ; thịt mỡ (hoặc ba rọi) ướp chút muối để làm bánh mặn; chuối xiêm lột vỏ ướp 

với chút rượu, muối để khi nấu chín có màu đỏ đẹp làm bánh chay; các phụ liệu như lá 

chuối, dây chuối đã được phơi cho héo và làm sạch. Theo sự phân công của người chỉ 

huy (má, bà ngoại hoặc dì, cô) mỗi người sẽ làm một việc, tùy theo khả năng: xếp lá 

chuối, gói bánh sơ (công đoạn chính), chỉnh hình và buộc dây, phân loại theo nhân 

bánh (mặn, chay), bắc nồi nước nấu lên bếp, nước sôi cho bánh vào nồi, đậy kín. Canh 

đều lửa, thỉnh thoảng cho thêm nước vào và trở bánh cho chín đều; khoảng 6 đến 8 giờ 

(gạo sống trộn dừa) hoặc từ 4 đến 6 giờ (gạo nếp xào nước cốt dừa) thì bánh chín.  

Bánh Ít (còn gọi bánh ếch vì có hình dáng như 1 con ếch ngồi): tên gọi “bánh 

Ít” có rất nhiều giai thoại được người dân địa phương lưu truyền: 

Thứ nhất, vua Hùng Vương thứ VI có một nàng công chúa Út sáng tạo ra chiếc 

bánh là sự kết hợp giữa vỏ của bánh dày bọc lấy nhân của bánh chưng dâng vua cha trong 
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dịp tết đầu năm. Từ đó dân gian gọi bánh Ít là tên thân mật loại bánh này do nàng “Út ít” 

làm ra.  

Thứ hai, đây là chiếc bánh của cặp vợ chồng mới cưới tại vùng Trung bộ và 

Nam Bộ làm ra dâng cha mẹ tỏ lòng hiếu thảo, thể hiện của ít lòng nhiều. Từ đó, bánh 

Ít được người Việt linh hoạt sử dụng là loại bánh thờ cúng ông bà tổ tiên trong ngày 

giỗ.  

Tương tự bánh tét, bánh Ít được phân loại: nhân đậu, nhân dừa, nhân đậu dừa, 

nhân mặn gồm đậu xanh, thịt heo xay, cà rốt, nấm mèo… Bánh Ít ngon phải đáp ứng 

các tiêu chuẩn như: bột bánh dẻo, mềm, không dính răng, độ ngọt vừa phải, thơm mùi 

nếp, nhân dừa và đậu phải béo, bùi và mềm, thơm mùi đặc trưng của đậu và dừa, một 

số gia đình cho thêm sầu riêng tạo mùi vị hấp dẫn. Để tạo ra được chiếc bánh ngon, 

yếu tố quyết định là loại nếp nguyên chất.  

Các loại mứt: được làm để cúng ông bà và đãi khách vào dịp tết thể hiện tài nữ 

công gia chánh của phụ nữ trong gia đình. Do nguồn nguyên liệu dồi dào nên có thể 

làm được nhiều loại mứt: mứt cà chua, mứt bí, mứt khoai lang, mứt tắc, mức vỏ bưởi, 

mứt đậu trắng, mứt sen, mứt củ sen, mứt khóm, mứt me, mứt mãng cầu... nhưng phổ 

biến nhất có mứt dừa, mứt bí và mứt chuối. Các loại mứt này đều có thể thực hiện 

dưới hai dạng: mứt khô và mứt dẻo. Riêng mứt chuối làm khô thì gọi là kẹo chuối, còn 

làm dẻo thì gọi là chuối ngào đường (ngào với đường thốt nốt). Mứt dừa không chỉ có 

màu trắng nguyên thủy mà được người Việt nơi đây linh hoạt sáng tạo nhiều màu sắc 

từ nguyên liệu sông nước: màu xanh từ lá dứa, màu đỏ trái gấc, màu tím của lá cẩm, 

màu đỏ của củ dền… Mỗi loại mứt có hương vị tự nhiên của nguyên liệu, dùng với 

nước trà nóng làm không khí đón Tết giữa chủ và khách thêm phần ấm áp, thân thiện. 

Món tôm khô - dưa kiệu – lạp xưởng: đây là món kết hợp văn hóa ẩm thực của 

Việt và Hoa. Tôm khô không phải là nguyên liệu từ đất Vĩnh Long mà được nhập từ 

Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang là những tỉnh có vùng duyên hải và nghề 

đánh bắt hải sản. Tôm khô loại ngon được mua về để dùng với củ kiệu ngâm giấm 

đường trong dịp Tết. Món này có thể bày trong mâm cúng, hoặc ăn cùng với bánh tét, 

hay để chủ nhà “lai rai ba sợi” với khách trong khi chờ ăn bữa chính.  

Dưa kiệu: làm từ củ kiệu tươi ngâm giấm đường, để lên men, có vị chua ngọt, 

ăn có độ giòn, kích thích vị giác. Cây kiệu, thuộc họ hành, trồng nhiều vào tháng 8 – 9 

âm lịch để kịp thu hoạch sử dụng làm món ăn ngày Tết. Việc sử dụng củ kiệu làm dưa 
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có thể xuất phát từ tính linh hoạt trong việc kết hợp nguyên liệu vùng sông nước và sự 

ưa thích món ăn lên men của người Việt.  

Lạp xưởng: là món ăn xuất phát từ người Hoa được người Việt yêu thích và cải 

tiến thành món ăn phổ biến vào dịp Tết. Lạp xưởng có nhiều nguyên liệu để chọn lựa: 

heo, tôm, gà, bò… Cách làm chín món này rất phong phú: chiên, nướng, luộc, khèo 

trong nước lọc hoặc nước dừa. Vì có nguồn gốc từ người Hoa, nên món ăn này được 

sử dụng trong những ngày tết có thể vì màu đỏ tự nhiên của lạp xưởng, loại màu sắc 

được cho là biểu tượng sự may mắn trong năm mới.     

Sự kết hợp giữa củ kiệu với tôm khô, bánh Tét (của người Việt) với trứng vịt 

bắc thảo, lạp xưởng (do người Hoa chế biến) là món ưa thích trong ngày Tết của nhiều 

gia đình người Việt ở Vĩnh Long. 

3.3.2 Ẩm thực trong văn học 

Trong ngôn ngữ người Việt, ẩm thực vừa là động từ chỉ hoạt động cung cấp 

năng lượng sống cho cơ thể con người, đồng thời là danh từ chung chỉ một hiện tượng 

vật chất quan trọng đời sống xã hội. Bên cạnh đó, ẩm thực còn ẩn dụ một triết lý sống, 

phản ánh vẻ đẹp, sự hào phóng, ưu đãi của thiên nhiên, tính cách và đạo lý sống của 

người Việt Tây Nam Bộ. Tấ cả được thể hiện trong tục ngữ, thành ngữ, ca dao, hò, 

vè… được phân loại như sau: 

Chỉ trích thói hư tật xấu của người đời: Ăn cháo đá bát; Ăn thì mau chân, làm 

thì đủng đỉnh; Ăn như xáng múc, làm như lục bình trôi; Miếng ăn là miếng tồi tàn. 

Mất đi một miếng lộn gan lên đầu…  

Nhận định về nhân tình thế thái: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước; Ăn quen 

bén mùi; Có thực mới vực được đạo; Nhai kỹ no lâu; Ăn cỗ đi trước, lội nước theo 

sau… 

Đạo lý làm người: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây; Uống nước nhớ nguồn; Ăn cây nào 

rào cây đó; Ăn ngay nói thẳng; Ăn chắc mặc bền; Ăn coi nồi, ngồi coi hướng; Tham 

thực cực thân; Liệu cơm gắp mắm; 

Tình nghĩa vợ chồng: Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa cả đời không 

khê; Con cá làm ra con mắm/ Vợ chồng già thương lắm mình ơi; Thương chồng nấu 

cháo le le/ Nấu canh bông bí nấu chè hạt sen; Cá trê nướng, nước mắm gừng/ Canh rau 

tập tàng, cá bống kho tiêu. Cơm khuya, cơm sáng, cơm chiều/ Cơm bao nhiêu hạt bấy 

nhiêu nồng nàn… 
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 Khát vọng cuộc sống bình yên, hạnh phúc: Mẹ mong gả thiếp về đồng/ Ăn bông 

bí luộc dưa hường nấu canh; Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan, vợ húp gật đầu 

khen ngon;  

Tình yêu đôi lứa: Rượu ngon cái cặn cũng ngon/ Thương em bất kể chồng con 

mấy đời; Cá trê nấu với ruột bầu/ Thương em vì bởi sầu đâu đắng hoài; Cam sành lột 

vỏ còn the/ Thấy em còn nhỏ anh me để dành; Em như khô cá lẹp, ngực em lép kẹp, 

em không đẹp bằng người/ Nhưng lòng anh đã trọn chín vẹn mười/ Khô cá lẹp chưng 

ba rọi người người đều mê (hò cấy Tiền Giang); Chiều chiều gọt mướp nấu canh/ Thấy 

anh qua lại bỏ hành cho thơm (Lý trái mướp) ...  

Tình yêu quê hương, đất nước: Cá kèo mà gặp mắm tươi/ Như nơi đất khách 

gặp người cố tri; Đi đâu cũng nhớ quê mình/ Nhớ cầu Bến Lức, nhớ chình gạo thơm; 

Rau đắng nấu với cá trê/ Ai về Lục tỉnh thì mê không về; Muốn ăn bông súng mắm 

kho/ Nhớ về Đồng Tháp ăn cho đã thèm;  

Sự trù phú của vùng đất dồi dào nguyên liệu, đặc sản: Gió đưa gió đẫy về rẫy ăn 

còng/ Về sông ăn cá, về đồng ăn cua; Bao phen quạ nói với diều/ Cù lao ông Chưởng có 

nhiều cá tôm; Vĩnh Long giàu bưởi Bình Minh/ Cam quýt Tam Bình đồng lúa Vũng 

Liêm; Bến Tre giàu mía Mõ Cày/ Giàu nghêu Thạnh Phú, giàu xoài Cái Mơn; Bạc Liêu là 

xứ cơ cầu/ Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu; Ai ăn thịt luộc mắm còng/ Qua làng 

Phú Thạnh lòng không muốn về; Tôm chà đặc sản xứ Gò (Gò Công)/ Nghe đồn anh phải 

lần mò xuống đây. Tôm chà còn ở trên rây/ Cua đất càng bén… cả bầy anh ơi (Hò cấy) … 

3.3.3 Ẩm thực trong y học 

Từ những trải nghiệm trong thực tế đời sống; từ nhu cầu sinh cơ lập nghiệp, 

người Việt từ thời khẩn hoang đã đúc kết những kinh nghiệm trong sử dụng ẩm thực 

để có sức khỏe chiến đấu thú dữ, phát hoang, trồng trọt, chăn nuôi... tồn tại và phát 

triển trên vùng đất mới. Do đó: Nên ăn gì và không nên ăn gì, là câu hỏi luôn đặt ra và 

có lời giải đáp từ những người đi trước truyền lại cho người sau. Qua con đường 

truyền khẩu từ gia đình, dòng họ, hàng xóm... những câu chuyện liên quan đến dinh 

dưỡng, chữa bệnh và kiêng kỵ trong ẩm thực luôn là đề tài được trao đổi trong các 

cuộc gặp gỡ. Trong đề mục này, tác giả đề cập sơ nét những vấn đề liên quan đến ẩm 

thực trong dinh dưỡng, chữa bệnh và kiêng kỵ theo quan niệm của người Việt (nhóm 

khảo sát) ở Vĩnh Long. 

Dinh dưỡng trong ẩm thực  
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Dinh dưỡng là cung cấp các chất cần thiết để sinh vật duy trì và phát triển sự 

sống. Nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe xuất phát từ chế độ ăn uống của mỗi người. 

Dân gian có câu: “Họa từ miệng mà ra” bao gồm cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen 

là những vấn đề liên quan đến đời sống vật chất, trong đó có ẩm thực. Nghĩa bóng 

nghiêng về yếu tố tinh thần, trong đó lời nói rất quan trọng trong giao tiếp, ứng xử. Hai 

ý nghĩa đều nói lên sự tác động, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của con 

người.  

Đối với người Việt thì câu hỏi: Ăn gì cho bổ? hay câu trả lời: Ăn gì bổ nấy! là 

câu nói phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy, ăn gì cho bổ? Qua phỏng vấn những 

người Việt cao tuổi tác giả nhận thấy đa số cho rằng: nền tảng sản xuất ra các loại thực 

phẩm để chế biến ẩm thực không có quá nhiều chất gây hại. Chẳng hạn: “Bây giờ món 

ăn uống không được chất lượng như hồi xưa vì dân số ngày càng đông, phải trồng cây, 

nuôi con gì cho mau thu hoạch. Hồi trước làm lúa mùa, 6 tháng mới thu hoạch nên hột 

gạo rất ngon. Bây giờ lúa ba vụ, giống như thiếu nữ chưa trưởng thành đã lấy chồng, 

sinh con thì đứa trẻ làm sao mà khỏe mạnh cho được. Hồi đó, con heo giống Thuộc 

Nhiêu ở Tiền Giang ai mà nuôi giỏi thì từ 8 đến 10 tháng mới được 1 tạ. Vậy mà bây 

giờ con heo nuôi 3 tháng rưỡi đã lên hơn 1 tạ, toàn là nuôi thuốc. Mình ăn hột gạo, 

miếng thịt heo mà như vậy thì làm sao khỏe cho được!” [BBPV số 14] 

Một số khác cho rằng: ăn cho bổ thì phải hài hòa và đủ chất với cơ thể. Khi 

được hỏi thế nào là hài hòa và đủ chất thì một người cao niên trả lời: “Theo tôi, bữa 

ăn chí ít phải có cơm, cá hoặc thịt và rau củ. Nghèo thì cá kho, canh rau với cơm 

cũng được. Khá hơn, thì đủ 3 món: canh, xào, kho mặn. Có như vậy mới hài hòa và 

đủ chất” [BBPV số 14]. Tuy nhiên, ý kiến từ một đầu bếp trẻ tuổi: “Theo tôi, nên 

đọc sách hoặc lên mạng tìm hiểu để ăn uống cân bằng âm dương và đủ hàm lượng 

calori cho cơ thể. Đa số món ăn Việt đều đã cân bằng âm dương rồi. Còn về lượng 

calori cung cấp cho cơ thể thì tùy thuộc theo lứa tuổi, nghề nghiệp và giới tính nữa. 

Một đứa nhỏ không thể ăn uống như người lớn; một anh công nhân làm lao động 

nặng khác với một cô cùng tuổi nhưng làm việc bàn giấy” [BBPV số 8]. Và một ý 

kiến khác: “Cái chữ “ngon” lẽ ra hàm ý cả “bổ” nữa. Song bây giờ trong ăn uống có 

những thứ ăn ngon do cách chế biến kích thích vị giác song lại không bổ, thậm chí 

ăn nhiều còn gây hại. Cón có những thứ rất bổ nhưng chỉ hợp với cơ thể người này, 

lại không hợp với cơ thể người kia” [BBPV số 6]. 
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Ngoài ra, quan niệm dinh dưỡng trong ẩm thực cũng chịu tác động bởi quan 

niệm thẩm mỹ của thời đại, đặc biệt đối với nữ giới. Nhất là hiện nay các loại thực 

phẩm được nuôi, trồng tăng trọng, tăng sản lượng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức 

khỏe và thể chất của con người. Do đó, không chỉ ăn uống để bổ dưỡng mà còn để có 

làn da, vóc dáng đẹp và chống lão hóa rất được giới nữ và người lớn tuổi người Việt 

quan tâm. Nắm bắt nhu cầu này, ở Vĩnh Long đã xuất hiện các loại: chè dưỡng nhan, 

cháo dinh dưỡng, nước uống từ thảo mộc, trái cây làm đẹp da… Bên cạnh đó, quan 

niệm ăn gì bổ nấy không phải lúc nào cũng đúng và nhiều khi gây tác hại cho sức khỏe 

vẫn tồn tại trong suy nghĩ và hành động của người Việt. Thí dụ: đối với người bị bệnh 

máu trong mỡ cao thì việc hạn chế ăn những loại thực phẩm như: nội tạng óc, tủy của 

gia súc, gia cầm; các loại giàu tinh bột, đường các loại. Điều đó cũng có nghĩa không 

phải ăn óc động vật sẽ giúp bổ não, tăng chỉ số thông minh, hay đau thận thì phải ăn 

trái cật... Do đó, bên cạnh những hiểu biết còn hạn hẹp về ý nghĩa của câu “ăn gì bổ 

nấy” thì không ít phụ nữ hiện nay vẫn có nhận thức sâu sắc hơn về quan niệm này: 

“Hồi nhỏ, mỗi lần tụi tôi ôn bài thi cuối cấp, má tôi hay nấu món chè đậu xanh, phổ tai 

với món cháo sò huyết thịt bò cho ăn. Má tôi nói mùa hè ăn chè đậu xanh mát giải 

nhiệt cho thoải mái học bài. Còn ăn cháo sò thịt bò thì bổ dưỡng, cho đầu óc sáng suốt 

thi có kết quả. Sau này lớn lên, tôi tìm hiểu thấy má tôi nói đúng” [BBPV số 6].  

Chữa bệnh qua ẩm thực  

Ý nghĩa của dinh dưỡng không chỉ là bổ dưỡng mà còn giảm thiểu tác hại của 

thực phẩm đối với sức khỏe con người. Ca dao Tây Nam Bộ có câu: “Thương chồng 

nấu cháo le le. Nấu canh bông bí nấu chè hạt sen”. Le le hay còn gọi vịt trời, là loại 

hoang dã, sống thành đàn, có rất nhiều ở vùng Đồng Tháp và Tứ giác Long Xuyên. 

Thịt le le giàu dinh dưỡng, dùng nấu cháo với hạt sen hoặc đậu xanh rất ngon. Loại 

này hiện nay được đầu tư nhân giống, phát triển chăn nuôi cung ứng cho thị trường. 

Tại Vĩnh Long có vài nơi đã ứng dụng mô hình chăn nuôi này đem lại hiệu quả kinh tế 

cao. 

Theo y học dân gian: “Chim le le được chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ 

dưỡng. Theo Đông y ăn thịt le le giúp cho người khỏe khoắn cường tráng sinh 

lực, lao động sinh hoạt bớt mệt mỏi” [159]. Có đến hàng chục món ăn chế biến 

từ le le nhằm mục đích bồi dưỡng sức khỏe. Chẳng hạn:  
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Món Le le tiềm hạt sen: giúp đàn ông lấy lại sinh lực khi lao động vất vả, mệt 

nhọc;  

Món Le le nấu lẩu khoai môn – nấm rơm: chữa nam sinh lý yếu, tinh trùng 

loãng; 

Món Le le hầm ngải cứu: chữa phụ nữ lãnh cảm, kinh nguyệt không đều;  

Món Cháo le le đậu xanh: chữa ngoại cảm, phong hàn, ho đàm; 

Món Le le nấu canh bông bí: chữa huyết hư, đau đầu, chóng mặt… 

Trước khi người dân có điều kiện để đến bác sĩ, bệnh viện để chữa bệnh thì 

những bệnh thông thường được chữa trị bằng ẩm thực đã được kiểm chứng trong đời 

sống thực tiễn (lưu dân thời khẩn hoang) được người Việt cao tuổi bảo lưu cho đến 

ngày nay cũng mang lại hiệu quả nhất định. Tuy không tác dụng nhanh như Tây y, 

song cách chữa trị bằng ăn uống vừa ít bị phản ứng phụ, vừa đạt yêu cầu dinh dưỡng. 

Cụ thể các món ăn chữa một số bệnh thông thường như:  

Cháo cá lóc bỏ gia vị gừng, tiêu, hành: bồi dưỡng cơ thể người bệnh và giải 

cảm; 

Nước mật ong, tắc, rau tần chưng cách thủy: giúp thông đàm, đau họng, cảm 

ho; 

Hạt bí đỏ rang vàng: giúp trẻ con xổ giun dễ dàng… 

Nước hầm xương củ sen: tăng cường sức khỏe người già và người bệnh lâu năm… 

Từ những câu chuyện qua phỏng vấn tác giả nhận thấy quan niệm về dinh 

dưỡng của người Việt tuy có khác do mặt bằng kiến thức phổ thông của mỗi người 

nhưng đều có 2 điểm chung: 1/ Việc chế biến và sử dụng ẩm thực hướng đến sức khỏe 

của con người (bản thân và gia đình). Vì có sức khỏe mới có thể sinh tồn và duy trì 

giống nòi là mục đích sống muôn thuở của con người. 2/ Ẩm thực phải có chất dinh 

dưỡng, phù hợp với điều kiện (tự nhiên, xã hội và gia đình), không gây tổn hại cho sức 

khỏe. Do đó, nguồn thực phẩm phải sạch, không nhiễm khuẩn; tùy điều kiện cá nhân, 

gia đình (tài chính, lứa tuổi, nhu cầu cung cấp năng lượng hoạt động) mà cơ cấu bữa 

ăn và chế biến các món cho phù hợp. 

3.4 ĐẶC SẢN ẨM THỰC TỈNH VĨNH LONG 

Theo Từ điển Tiếng Việt: “Đặc sản là sản phẩm đặc biệt của một địa phương” 

[88, tr 293]. Đặc sản có thể là các loại trái cây, cũng có thể là những loại thực phẩm, 

sản phẩm ẩm thực của một địa phương và là đối tượng khai thác của hoạt động du lịch. 
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Tỉnh Vĩnh Long cũng như Tây Nam Bộ được thiên nhiêu ưu đãi, đất đai phù sa màu 

mỡ, khí hậu, thời tiết phù hợp phát triển nông nghiệp. Từ nửa đầu thế kỷ XIX, cùng 

với Mỹ Tho, Bến Tre và Sa Đéc, Vĩnh Long nằm trong “khu vực văn minh miệt 

vườn”, được xem là vùng đất sớm định hình trong lịch sử khẩn hoang Nam Bộ. Gọi là 

“văn minh miệt vườn” vì có đời sống vật chất, tinh thần phát triển so với những địa 

phương khác lúc bấy giờ. Nghề làm vườn ở Vĩnh Long phát triển rất sớm. Truyền 

thống chuyên canh cây ăn trái cho đến ngày nay là thế mạnh nông nghiệp của Vĩnh 

Long.  

 Trên nền tảng nông nghiệp truyền thống kết hợp với khoa học kỹ thuật trong 

nhân giống, lai giống mới, nông dân Vĩnh Long đã tạo ra nguồn đặc sản từ cây ăn trái, 

các loại rau củ có giá trị kinh tế và chất lượng dinh dưỡng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng của thị trường và khách du lịch. Các loại này vừa có thể dùng trực tiếp như là 

một loại thực phẩm, vừa là nguyên liệu chế biến các món ăn thức uống. Do đó, bên 

cạnh một số món ăn uống là đặc sản của Tây Nam Bộ: lẩu mắm, cá lóc nướng trui, 

cháo gỏi gà, canh chua, chuột đồng nướng lu, lẩu cá linh bông điển điển, bánh xèo, vịt 

nấu chao, ốc hấp tiêu, trâu luộc cơm mẻ… Tỉnh Vĩnh Long sở hữu những đặc sản 

riêng khá phong phú: 

Bưởi Năm roi Mỹ Hòa (hay Năm roi Bình Minh) 

Đây là loại trái đặc sản thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh. Bưởi Năm roi 

mang hình dáng tương tự quả lê, không hạt hoặc hạt rất nhỏ, vỏ mỏng, ruột trắng, 

mềm, nhiều nước, vị ngọt hơi chua, mùi thơm dễ chịu, để càng lâu càng ngon (có thể 

để được 2 tháng). Tên gọi Bưởi Năm roi trở thành câu chuyện dân gian, nhiều hướng 

dẫn viên thuộc lòng khi đưa du khách tham quan vườn của các hộ gia đình. Ngoài chất 

lượng bưởi ngon, người làm du lịch đã phủ lên giống bưởi này một sắc màu văn hóa 

và qua các phương tiện truyền thông đã tạo lực hấp dẫn với sự tiêu dùng của du khách. 

Hiện nay, bưởi Năm roi là loại trái cây đặc sản đã được chứng nhận Global Gap, 

không những nổi tiếng trên toàn quốc mà còn có thế mạnh xuất khẩu sang các nước 

trên thế giới: Châu Âu, Mỹ và Trung Đông... Tại Vĩnh Long, ngoài việc dùng để ăn 

tươi, bưởi Năm roi còn được dùng làm chè bưởi, nước ép và nem chay... Hiện nay các 

chủ vườn kết nối với cơ sở kinh doanh du lịch. Du khách tham quan vườn trái cây có 

thể hái trái theo hướng dẫn và mua ăn tại chỗ. 

Cam sành Tam Bình 
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Do thiên nhiên ưu đãi, đất phù sa kết hợp đất phèn ở vùng Tam Bình rất thuận 

lợi để phát triển cây ăn trái đặc sản, đặc biệt là cam sành. Ở Tây Nam Bộ loại trái cây 

này trồng được nhiều nơi nhưng chất lượng ngon, dồi dào vitamin phải kể đến 2 vùng: 

Cái Bè thuộc tỉnh Tiền Giang và Tam Bình thuộc Vĩnh Long. Cam sành Tam Bình từ 

lâu đã nổi tiếng bởi chất lượng thơm ngon với những đặc điểm: vỏ sần, da xanh bóng, 

múi vàng tươi, vị ngọt chua thanh được ưa chuộng trên thị trường trong – ngoài nước. 

Nước ép cam là thức uống phổ biến ở hầu hết các quán giải khát và trong thực đơn của 

hầu hết các nhà hàng và các tour du lịch. Hiện nay, Tam Bình có vùng chuyên canh 

cam sành với tổng diện tích khoảng 3.000ha, cung cấp cho thị trường 20.000 – 30.000 

tấn mỗi năm. Năm 2013, cam sành Tam Bình đã thuộc top 50 thương hiệu – nhãn hiệu 

nổi tiếng trong cả nước đến nay vẫn còn giữ vững vị trí.  

Chôm chôm Bình Hòa Phước 

Chôm chôm là trái cây cây vùng nhiệt đới Đông Nam Á, trồng được ở một số 

tỉnh Đông và Tây Nam Bộ. Ở Vĩnh Long, chôm chôm được trồng nhiều ở xã cù lao 

Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ. Chôm chôm nơi đây nổi tiếng bởi cơm giòn, vị ngọt 

đậm đà và không dính hạt. Nhằm tạo điều kiện cho các nhà vườn liên kết trồng trọt và 

mua bán, Hợp tác xã chôm chôm Bình Hòa Phước được thành lập vào năm 2009. Đến 

nay, Hợp tác xã có khoảng 31 hội viên tham gia sản xuất chôm chôm theo tiêu chuẩn 

Global Gap trên diện tích 17,28ha, năng suất trung bình 30 – 35 tấn trái/hecta cung cấp 

chủ yếu cho thị trường nội địa và xuất khẩu thị trường thương mại quốc tế. Vĩnh Long 

là một trong 3 tỉnh đầu tiên (Vĩnh Long, Bến Tre và Tiền Giang) ở Đồng bằng sông 

Cửu Long liên kết với các hộ gia đình làm vườn để đưa hoạt động tham quan, hái 

chôm chôm và thưởng thức tại chỗ vào tour du lịch sinh thái.  

Xà lách xoong Thuận An 

Đây là loại rau có thể sử dụng ăn sống hoặc dùng làm nguyên – phụ liệu để chế 

biến một số món ăn như: canh cải xoong thịt bằm, bò nhúng dấm, cá sốt tương xí 

muội… Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long sở hữu diện tích trồng cải xà lách xoong khoảng 

132ha, trong đó tập trung nhiều nhất tại xã Thuận An huyện Bình Minh với 110ha, nơi 

đây được xem là vùng chuyên canh xà lách xoong lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc điểm khác biệt xà lách xoong Thuận An là thân nhỏ, vị hơi nồng, giòn, ngọt rất 

được người tiêu dùng ưa chuộng. Xà lách xoong Thuận An được tiêu thụ tại khắp các 
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tỉnh thành cả nước, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố trong Top 50 món ăn đặc 

sản, ẩm thực Việt Nam năm 2015.  

Khoai lang Bình Tân 

Vĩnh Long được mệnh danh là “vương quốc khoai lang” ở Tây Nam Bộ. Với 

diện tích khoảng 13.000ha tập trung tại các xã Thành Đông, Thành Trung, Tân Thành, 

Tân Hưng, Tân Lược huyện Bình Tân. Do điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi 

nên mô hình trồng khoai lang được triển khai quanh năm, chất lượng vượt trội, năng 

suất trung bình khoảng 30 tấn/ha, sản lượng đạt khoảng 400.000 tấn/năm. Giống khoai 

được trồng phổ biến nhất hiện nay là khoai lang tím Nhật Bản (chiếm khoảng 80% 

diện tích xuống giống) chuyên phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Malaysia, Nhật Bản… Ngoài ra, các giống khoai trắng giấy, trắng sữa, bí 

đường, khoai bí nghệ… chuyên phục vụ cho thị trường nội địa. Hiện nay có khoảng 

70% diện tích trồng khoai lang được áp dụng tiêu chuẩn VietGAP với những qui định 

nghiêm ngặt về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2015, Tổ chức kỷ lục Việt 

Nam đã công nhận khoai lang Bình Tân thuộc top 50 món ăn đặc sản ẩm thực Việt 

Nam bởi vị ngọt thanh, dẻo và thơm rất đặc trưng. Khoai lang Bình Tân được người 

dân địa phương chế biến rất nhiều sản phẩm ẩm thực đa dạng: khoai lang sấy, bánh 

khoai lang, chè khoai lang… cung cấp thị trường trong và ngoài nước. 

Xoài xiêm núm Vũng Liêm 

Xoài xiêm núm (xoài cát núm) trồng nhiều nhất ở cù lao Dài, huyện Vũng 

Liêm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, huyện Vũng 

Liêm có khoảng 1.000ha diện tích đất trồng xoài cát núm, năng suất trung bình khoảng 

8-9 tấn/ha, dự kiến mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 90 – 100 tấn xoài. Xoài cát núm 

nổi tiếng trong và ngoài nước bởi độ thơm ngọt rất thanh, trái chín đẹp, hạt nhỏ và ít 

xơ. Từ năm 2019, hợp tác xã Xoài Cát núm Trung Chánh (huyện Vũng Liêm) được 

thành lập. Đến nay có khoảng 17 hội viên tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 

cung cấp cho thị trường quốc tế: Hàn Quốc, Hoa Kỳ.   

Trái Thanh trà Bình Minh 

Trái Thanh trà trông nhiều nhất ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Theo 

người dân địa phương, Thanh Trà vốn là loại cây hoang dại ở vùng Bảy Núi (An 

Giang). Sau khi được người dân phát hiện ra hương vị độc đáo của loại quả này thì 

được mang về trồng ở khu vực Bình Minh và trở thành đặc sản khu vực này. Kích 
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thước quả rất nhỏ gọn, chỉ bằng trứng gà non, phần thịt mọng nước, hạt to, cơm không 

nhiều nhưng mùi thơm thoang thoảng và có vị chua ngọt rất dịu nhẹ. Khi còn non, 

phần vỏ quả thanh trà xanh mướt nhưng khi chín thì dần chuyển sang màu vàng cam. 

Thanh trà hiện nay được bày bán rất nhiều vào khoảng sau dịp tết Nguyên đáng đến 

nửa đầu tháng 3 âm lịch hàng năm, dưới chân cầu Cần Thơ hướng về Vĩnh Long. 

Thanh trà gồm hai loại: chua và ngọt. Trái non dùng để nấu canh chua, trái chín dùng 

ăn sống, dầm nước đá và làm mứt. Trái Thanh trà nổi tiếng thị trường nội địa và được 

chế biến thành nước trái cây thanh trà để xuất khẩu.    

Cá cóc kho lạt xoài bằm 

Cá cóc còn được nhà thơ Thanh Thanh đặt cho cái tên rất mĩ miều "mỹ ngư” bởi 

vẻ đẹp bên ngoài của nó. Cá Cóc cùng họ với cá chép, có hình thoi dài, trên lưng có kỳ 

nhọn và bén như răng cưa, trước đây cá Cóc có nhiều ở sông nước Nam Bộ đặc biệt là 

sông Tiền và sông Hậu. Cá Cóc hiếm và khó đánh bắt, chúng sống ở những chỗ nước 

sâu, có nhiều sỏi đá, gốc cây, trụ cầu, bờ vực và thường tìm mồi ở những nơi nước 

chảy xiết nên chỉ những tay câu, lưới lão luyện mới bắt được. Ngày nay, cá Cóc đã trở 

nên khá hiếm chỉ xuất hiện ở chợ Cần Thơ và Vĩnh Long do người dân đi câu hoặc 

chày lưới. Cá Cóc chế biến ra nhiều món ngon như canh chua, lẩu cá cóc và đặc biệt là 

cá Cóc kho lạt xoài bằm (cá Cóc kho nước dừa). Theo một số người sành ăn cho rằng, 

món ăn này ngon nhất là cá phải còn sống, chọn cá trọng lượng trên 2kg thì thịt mới 

chắc, ngon ngọt và thơm, ít xương và ngon nhất là phần đầu và khi chế biến không 

đánh vảy. Khi ướp cá cá ngoài các gia vị thông thường như muối, đường, bột ngọt, 

nước mắm thì cần cho thêm hai trái chanh muối và kho với nước dừa xiêm pha với 

nước mắm ngon rồi nấu sôi lên. Hành cọng xắt thành đoạn nhỏ, đập dẹp, ớt khoanh bỏ 

vô nồi sau đó thả cá vô, nêm gia vị, để vừa lửa cho tới khi cá chín, như vậy cá sẽ thơm 

ngon và đậm đà hơn. Món này thường dùng kèm với các loại rau sống, dưa chua, dưa 

bồn bồn hoặc xoài bằm ăn chung với cơm trắng. Ở Vĩnh Long, món này ngon nhất là ở 

quán cơm Tân Tân trên đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long. 

Đây là nơi thu hút rất nhiều khách đường xa dành bụng” để thưởng thức hết vị ngon 

của loại đặc sản này. 

Cá Cháy 

Cá Cháy là đặc sản quý của khu vực xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn trong vùng 

sông Hậu chảy qua, đây là nơi gặp nhau giữa nước trong và nước lợ trước khi sông 
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Hậu đổ ra biển. Cá xuất hiện nhiều nhất là vào mùa gió chướng, khoảng từ trước đến 

sau tết một tháng và nhất là vào buổi sáng sớm. Cá Cháy có hình dáng tương tự như cá 

mè dinh, cá chẽm: thân hơi dẹp, dài, xương mềm nhiều và có vảy màu trắng nhưng thịt 

cá lại ngon ngọt hơn rất nhiều có thể chế biến rất nhiều món ngon như nấu cháo, canh 

chua, lẩu mắm và đặc biệt là kho rim với mía. Tuy nhiên, loài cá này đã dần biến mất 

từ khoảng năm 1960 do cá Cháy rất nhạy cảm với tiếng động mạnh, ở khu vực cá 

Cháy sinh sống vào thời đó là vùng oanh kích tự do, bom đạn thời Pháp và Mỹ thường 

trút xuống vùng này gây chấn động lớn nên đã làm vỡ các bọng trứng cá cái, cắt đứt 

đường đi của cá khi di chuyển vào sông Hậu. Nguyên nhân khác là do người dân thích 

bắt cá Cháy cái để lấy trứng vì trứng cá Cháy rất ngon, bán được giá cao. Bên cạnh đó, 

môi trường nước dần dần thay đổi do nạn xâm nhập mặn nên trên dòng sông Hậu ngày 

nay cá Cháy xuất hiện rất ít. Ngày nay, người dân chỉ còn biết đến con cá Cháy nổi 

tiếng một thời qua hai câu thơ của người dân địa phương: "Trà Ôn cá cháy lạ kỳ/ Kho 

rim, nấu mẳn món gì cũng ngon” 

Khoai lang mắm sống 

Khoai lang mắm sống là món ăn dân dã, đạm bạc, gắn bó với bao thế hệ cha ông 

trong lịch sử khai hoang mở cõi vùng đất phương Nam. Ngày nay, mặc dù có nhiều 

món ăn ngon, nhưng khoai lang mắm sống được nhiều người ưa thích. Đây cũng là 

món ngon được người dân Vĩnh Long dùng để đãi khách quý, khách phương xa ghé lại 

hoặc dùng để làm quà cho người thân xa quê. Món ăn này thực hiện khá công phu và tỉ 

mỉ: mắm cá sặc thuộc loại ngon, chất lượng và xé ra từng miếng nhỏ, bỏ hết phần 

xương rồi trộn với chanh, tỏi, ớt, gừng và đường cho vừa ăn. Khoai lang trắng hoặc 

tím (đặc sản vùng đất Bình Tân) hấp hoặc luộc chín và cắt ra từng miếng nhỏ cho vừa 

ăn. Thịt ba rọi luộc chín, xắt mỏng. Dừa nạo, chuối chát, dưa leo, khế và các loại rau 

sống (dấp cá, rau thơm, xà lách, lá cách, đọt điều, rau răm, húng lủi…) Khi ăn, dùng cá 

lách cuốn mắm, thịt heo, một ít dừa nạo, rau sống, dưa leo là thưởng thức. Món ăn này 

không cần dùng nước chấm. Khoai lang mắm sống trở thành đặc sản miền Tây nói 

chung và đặc sản Vĩnh Long nói riêng, thu hút rất nhiều du khách có hành trình về 

Vĩnh Long đã dừng chân thử qua món này. 

Vịt tương yêu 

Vịt tương yêu (tương yêu) là món ăn phổ biến ở huyện Vũng Liêm và Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long. Món ăn này tương tự như tiết canh vịt nhưng huyết vịt được xào chín 
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với thịt bằm. Cách chế biến món này khá đơn giản và nhanh chóng: huyết vịt sau khi 

lấy xong pha với nước mắm hoặc nước lã để huyết không đặc. Khử hành, tỏi cho 

thơm, sau đó cho lòng và thịt vịt băm nhuyễn xào chín, cho huyết vào đảo đều đến khi 

vừa chín tới thì tắt lửa. Cho tất cả hỗn hợp ra dĩa, rác lên ít đậu phộng và ngò gai xắt 

nhuyễn là hoàn thành. Món này có hai cách ăn: Một là cuốn bánh tráng với bún, rau 

sống chấm nước mắm tỏi ớt. Hai là cho hỗn hợp vào chén, cho thêm bún, rau sống và 

cho thêm nước mắm tỏi ớt vào là thưởng thức hương vị ngọt lành của món ăn dân dã 

này. Món ăn này khá phổ biến ở vùng đất Vũng Liêm nhưng chỉ được chế biến tại gia, 

chưa được khai thác phục vụ du khách. 

Làng nghề tàu hũ ky Mỹ Hòa 

Làng nghề tàu hũ ky thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long được 

hình thành và phát triển khoảng 100 năm. Tàu hũ ky còn gọi là phù trúc hoặc váng đậu là 

lớp đậu mỏng chứa đạm và chất béo trên bề mặt của sữa đậu nành. Người ta vớt lớp màng 

mỏng này và phơi khô để thành tàu hũ ky. Tàu hũ ky là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, 

được dùng cho chế biến các món chay và món mặn. Về nguồn gốc của làng nghề, người 

dân địa phương ở đây cho biết: “Ban đầu là do hai anh em người Hoa tên Châu Phạch và 

Châu Sầm đến đây khởi nghiệp. Thấy hai người này làm ăn được, dần dần số người Việt 

ở đây thấy hay hay nên đến xin học nghề. Dần dần, số người theo nghề tăng dần lên hình 

thành hẳn một làng nghề toàn là gia đình người Việt” [BBPV số 14]. Làng nghề Tàu hũ 

ky Mỹ Hòa – Bình Minh hiện có 34 hộ gia đình. Mỗi ngày sản xuất khoảng 3 tấn tàu 

hũ ky gồm nhiều loại như: tàu hủ miếng lớn, tàu hũ ky cọng khô, cọng non, tàu hũ ky 

ướp muối… là nguyên liệu để cung cấp thị trường cả nước. Năm 2013, làng nghề đã 

được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể “Tàu hũ ky Mỹ Hòa – Bình 

Minh”. Đến năm 2017, tàu hũ ky Mỹ Hòa – Bình Minh đạt giải thưởng sản phẩm tiêu 

biểu đồng bằng sông Cửu Long.  

 Làng nghề bánh tráng cù lao Mây  

Làng nghề bánh tráng hình thành từ năm 1960 ở cù lao Mây thuộc xã Lục Sĩ 

Thành, huyện Trà Ôn. Các công đoạn làm ra bánh tráng đều bằng phương pháp thủ 

công và được phơi khô bằng ánh sáng mặt trời. Trước đây, xóm này chỉ tráng bánh 

dày để cung cấp cho người bán hủ tíu, bánh mỏng dùng bán cho mấy lò làm kẹo đậu 

phộng. Ngày nay, do nhu cầu tiêu dùng phong phú nên bánh tráng của làng nghề cũng 

đa dạng hơn, nhưng chủ yếu là 4 loại bánh gồm: bánh tráng ngọt, bánh tráng lạt, bánh 



115 

tráng nem, bánh tráng nướng. Ngoài ra, có hộ còn sáng tạo ra các loại bánh khác nhau 

chút ít, phù hợp với yêu cầu của khách hàng, chẳng hạn: bánh tráng mè cốt dừa, bánh 

tráng tôm khô, bánh tráng gói nem lá dứa, bánh tráng màu củ dền…  

Làng nghề hiện có khoảng 60 hộ gia đình hoạt động. Trong số đó, có 35 hộ 

đăng ký tham gia hợp tác có đăng ký thương hiệu của làng nghề. Bánh tráng ở cù lao 

Mây được làm bằng phương pháp thủ công truyền thống với 100% bột gạo và không 

sử dụng hóa chất, sản phẩm đa dạng để thực khách lựa chọn. Hàng năm, sản phẩm các 

loại bánh tráng nơi đây đạt chất lượng ngon và an toàn thực phẩm, đáp ứng cho thị 

trường trong nước và quốc tế. 

Nước mắm 

Vĩnh Long tuy không phải là vùng nguyên liệu sản xuất nước mắm nhưng từ 

lâu nhiều thương hiệu đã nổi tiếng trên thị trường như Hồng Hương, Đại Phát, Hòa 

Hiệp, Gia Hỷ. Theo người dân địa phương cho biết: trước kia vùng đất này có rất 

nhiều cá tôm. Bên cạnh đó, trước đây có rất nhiều ghe bán cá từ Campuchia và An 

Giang đến đây buôn bán, người dân nơi đây ăn không hết nên đem làm mắm. Để lâu 

ngày mắm cho ra nước, thời gian càng lâu, nước mắm càng ngon. Người dân đem nấu 

lại tạo thành nước mắm, dần dần hình thành nên các hãng nước mắm tại Vĩnh Long. 

Nghề nước mắm ở Vĩnh Long được hình thành khoảng hơn nửa thập kỷ qua. 

Dần dần xây dựng được thương hiệu riêng, cùng nhau chinh phục thị trường và đáp 

ứng nhu cầu người tiêu dùng.  

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Văn hóa ẩm thực là một thành tố quan trọng trong nền văn hóa của mỗi quốc gia. 

Văn hóa ẩm thực của người Việt ở Vĩnh Long vừa đa dạng, phong phú có nét độc đáo 

riêng đồng thời cũng mang những giá trị đặc trưng của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Chủ 

thể sáng tạo văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ là lớp người Việt ở miền Trung và 

Bắc di cư và mang theo hành trang văn hóa quê nhà đến vùng đất mới. Chính sự khác biệt 

về điều kiện tự nhiên – xã hội ở vùng Tây Nam Bộ cùng với sự giao lưu và tiếp biến với 

văn hóa ẩm thực của các dân tộc khác diễn ra trong mấy thế kỷ qua đã hình thành một 

danh mục các món ăn, thức uống của người Việt phong phú đến mức không ngờ.  

Để nhận diện văn hóa ẩm thực người Việt ở Tây Nam Bộ nói chung và Vĩnh 

Long nói riêng, tác giả đã đi sâu tìm hiểu những đặc điểm của ẩm thực người Việt. 

Trên cơ sở khai thác tối đa nguồn nguyên liệu dồi dào của địa phương, người Việt đã 
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áp dụng nhiều phương thức chế biến để tạo ra hàng trăm loại món ăn ngon, bổ dưỡng 

và độc đáo. Không ít trong số đó đã trở thành đặc sản ẩm thực có thương hiệu trên thị 

trường tiêu thụ trong và ngoài nước.  

Ẩm thực của người Việt ở Vĩnh Long ngoài sự phong phú các món ăn hàng 

ngày cho đến món ăn chơi, thì trong các lễ nghi quan trọng của gia đình hay cộng 

đồng, các món cúng như một loại lễ vật để dâng cúng thể hiện đạo lý truyền thống; 

đồng thời còn là sợi dây thiêng liêng kết nối quá khứ với hiện tại, gắn kết thành viên 

với gia đình; gắn kết cá nhân với cộng đồng, quê hương, trở thành tâm thức văn hóa 

của mỗi người. 

Những chuyến khảo sát ở các cơ sở kinh doanh ẩm thực có sự đầu tư kỹ thuật 

trong chế biến và kinh nghiệm phục vụ thực khách; cùng với việc tiếp xúc, phỏng vấn một 

số gia đình hiện vẫn còn duy trì những cách thức chế biến ẩm thực theo truyền thống, giúp 

tác giả nhận diện được đặc trưng văn hóa ẩm thực người Việt. Những kết quả nghiên cứu 

ở chương này là cơ sở để sử dụng, khai thác trong hoạt động du lịch bền vững ở Vĩnh 

Long. 
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Chương 4: KHAI THÁC VĂN HÓA ẨM THỰC NGƯỜI VIỆT TỈNH VĨNH 

LONG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂY NAM BỘ 

 

 Nhận diện giá trị trong bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc rất quan trọng trên 

lộ trình phát triển kinh tế của Vĩnh Long, nhất là việc khai thác đưa vào hoạt động du 

lịch. Các hoạt động xúc tiến đầu tư như: nghiên cứu thị trường, tổ chức tuyên truyền, 

quảng bá, tìm kiếm sản phẩm mới thúc đẩy cơ hội phát triển kinh tế và thu hút khách 

du lịch đã khởi động trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc khai thác văn hóa ẩm thực 

đưa vào hoạt động du lịch vẫn chưa có hướng đi phù hợp để phát huy thế mạnh của nó, 

đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của tỉnh. Đến nay, ẩm thực vẫn chỉ ở dạng 

thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng vật chất trong các tour du lịch hơn là sự thỏa mãn nhu cầu 

tinh thần.  

Trong đời sống thực tế, sự kết hợp 2 yếu tố trong ẩm thực: ăn và uống (nhu cầu 

sinh học) với nhìn, nghe, cảm xúc (nhu cầu thẩm mỹ) rất quan trọng trong việc khai 

thác văn hóa ẩm thực vào hoạt động du lịch ở Vĩnh Long. Do vậy, việc xác định giá trị 

của văn hóa ẩm thực người Việt có ý nghĩa quan trọng, vừa không ảnh hưởng đến môi 

trường, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân, vừa tạo được hiệu quả 

cho sự phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội hài hòa, bền vững ở tỉnh Vĩnh Long. 

4.1 GIÁ TRỊ VĂN HÓA ẨM THỰC TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH  

4.1.1 Giá trị kinh tế  

Trong nền kinh tế thị trường ẩm thực là một loại hàng hóa, do đó không ai có 

thể phủ nhận vai trò quan trọng và sự đóng góp to lớn vào nền kinh tế quốc dân thông 

qua hệ thống nhà hàng, khách sạn đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh ẩm thực dưới 

nhiều cấp độ và quy mô khác nhau. Một người có thu nhập bình thường có khi cả năm 

mới đến một cửa hàng thời trang, mỹ phẩm; nhưng chỉ trong một ngày họ phải có từ 2 

đến 3 buổi phải ăn uống để duy trì sự sống, để giao tiếp và lao động. Điều đó nói lên 

rằng: ẩm thực là nhu cầu muôn thuở của con người.  

Hoạt động du lịch được hình thành và phát triển trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu 

của con người. Tuy nhiên, vận dụng văn hóa ẩm thực vào hoạt động kinh doanh, dịch 

vụ du lịch tại Việt Nam mới được chú ý khai thác khoảng gần ba thập kỷ trở lại đây, 

sau khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và mở cửa giao lưu hợp tác quốc tế. 

Trước khi ngành Du lịch được quy hoạch vào hệ thống cơ quan Nhà nước thì từ xa xưa 
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người dân đã tự tổ chức du lịch (trong nước, ngoài nước) và đều có nhu cầu thưởng 

thức món ăn ngon, lạ tại điểm đến. Bởi lẽ, thưởng thức cái đẹp, ngon, mới lạ nhằm 

tăng cường sự hiểu biết, được trải nghiệm để có cảm xúc mới mẻ, hòa nhập là một 

trong những nhu cầu cấp thiết của du khách.  

Chính vì vậy, theo nội dung báo cáo toàn cầu về du lịch ẩm thực của Tổ chức 

Du lịch thế giới thì: “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 du lịch ẩm thực là yếu tố chiến lược đối với điểm đến, là động lực quan trọng cho 

phát triển du lịch. Du lịch ẩm thực 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” [147]. Theo 

thống kê của tỉnh Vĩnh Long, năm 2015, Vĩnh Long đón được 960.000 lượt khách, đến 

năm 2019 đón được 1,5 triệu khách tăng bình quân 10,4 % năm. Doanh thu từ du lịch 

(trong đó có ẩm thực) năm 2015 đạt 220 tỷ đồng đến năm 2019 đạt 525 tỷ đồng tăng 

bình quân trên 16% năm [148]. Những số liệu cho thấy du lịch đem lại nguồn lợi 

không nhỏ trong lộ trình phát triển kinh tế địa phương. Như vậy, ẩm thực không chỉ là 

yếu tố kích thích sự tiêu dùng của du khách để tăng doanh thu cho các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh liên quan đến du lịch mà còn kích thích nông nghiệp, ngư nghiệp phát triển 

và các cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm mở rộng hoạt động để cung ứng hàng hóa 

cho thị trường.  

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. Du lịch ẩm thực chính là cơ hội lớn để thúc 

đẩy kinh tế địa phương và cả nước, gia tăng chuỗi giá trị trong nông nghiệp, sản xuất 

chế biến thực phẩm, đồng thời giữ gìn, quảng bá văn hóa địa phương và quốc gia ra 

thế giới… 

4.1.2 Giá trị xã hội  

Như đã trình bày ở phần trên, hoạt động du lịch mở ra cơ hội việc làm cho 

người lao động, góp phần không nhỏ vào thu nhập bình quân đầu người hàng năm của 

tỉnh Vĩnh Long. Năm 2015, tổng thu nhập bình quân trên đầu người (GRDP) ở Vĩnh 
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Long gần 40 triệu đồng; năm 2018 là 48,1 triệu đồng thì đến năm 2019 tỉnh tạo thêm 

việc làm mới cho 25.242 lao động, đạt 126,21% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu 

người (theo giá thực tế) đạt 50,65 triệu đồng [149].  

Con số tăng trưởng trên đây không chỉ phản ánh sự phát triển về kinh tế mà còn 

cho thấy đằng sau đó là những vấn đề về an sinh, phúc lợi, cũng cố được tinh thần gắn 

kết cộng đồng vì lợi ích chung (vốn đang bị lỏng lẻo bởi xu hướng sống vị kỷ) trong 

xã hội hiện đại. Qua khảo sát những người dân tham gia vào hoạt động du lịch (đội 

ngũ kinh doanh ẩm thực, đầu bếp, chủ cơ sở du lịch) tác giả nhận thấy đa số có thái độ 

tích cực, mong muốn đưa ẩm thực vào du lịch để người dân tham gia ổn định cuộc 

sống. Theo một chủ cơ sở sản xuất tàu hũ ky: “Lợi ích từ việc chế biến đồ chay theo 

tôi chính là bà con ổn định cuộc sống. Từ việc có đồng ra đồng vô họ cũng bớt nhậu 

nhẹt, bài bạc, gia đình không còn lục đục, con cái cũng được đi học đàng hoàng. Bởi 

vậy, tôi mong làm sao để sản phẩm của làng nghề chúng tôi tham gia vào du lịch ẩm 

thực chay thì làng nghề mới phất lên được” [BBPV số 14]. Một ý kiến từ chủ du lịch 

homestay ở cù lao An Bình: “Từ ngày tỉnh chủ trương mở homestay, các hộ tham gia 

loại hình du lịch gia đình rất phấn khởi vì cùng tham gia và cùng hưởng lợi. Từ các 

ban Đờn ca tài tử đến những bà con nông dân ở cù lao; đặc biệt một số em tuổi thanh 

niên chịu ở lại xã để lao động, tham gia làm du lịch, không bỏ quê lên thành phố nhiều 

như trước” [BBPV số 6]. 

Câu nhận xét trên phản ánh một thực trạng đáng quan ngại hiện nay là lực 

lượng lao động ở nông thôn giảm hụt nghiêm trọng. Quá trình đô thị hóa – công 

nghiệp hóa đã thu hút lực lượng trong độ tuổi lao động (đặc biệt lứa tuổi thanh niên) 

đổ về đô thị hoặc khu công nghiệp để mưu sinh, ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu lao 

động, sự phát triển bền vững ở nông thôn và sự tồn tại của các thiết chế văn hóa – xã 

hội trên địa bàn. Do đó, bên cạnh việc xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh 

Vĩnh Long tăng cường khuyến nông, xây dựng phong trào “Nông thôn mới”, khai thác 

điều kiện tự nhiên của tỉnh vào hoạt động du lịch để thu hút đầu tư và quan trọng hơn 

là thu hút, “giữ chân” lao động trẻ ở lại quê hương, tham gia vào các hoạt động liên 

quan đến kinh tế du lịch để ổn định đời sống.  

Khi đời sống vật chất ổn định, những lợi ích từ việc khai thác văn hóa ẩm thực 

vào du lịch sẽ kích thích sự nỗ lực của cộng đồng tham gia vào các hoạt động nông 

nghiệp, sản xuất chế biến thực phẩm sạch, an toàn cung ứng cho du lịch. Điều này 



120 

được chứng minh qua ý kiến của một nông dân trồng rau sạch ở xã Thuận An, thị xã 

Bình Minh: “Thằng con tôi học xong đại học về quê làm nông. Trên bờ nó trồng xà 

lách xoong, dưới các mương nó dọn để cá sặc, ốc bươu, cá lóc, cá rô phát triển tự 

nhiên. Vì trồng rau sạch nên rất hạn chế việc dùng phân thuốc hóa học nên cá rô, cá 

lóc nuôi theo tự nhiên sống dễ dàng. Nó còn tính liên kết với Công ty để làm du lịch 

trải nghiệm thu hoạch rau, bắt cá lên chế biến món ăn tại chỗ nữa. Mấy đứa nhỏ bây 

giờ cũng năng động lắm” [BBPV số 16]. 

Việc nghiên cứu nhu cầu thị trường để mở rộng và phát triển các loại hình du 

lịch, đặc biệt du lịch sinh thái đã giúp cho nhiều lao động ở nông thôn có cơ hội tham 

gia vào các khâu của hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ, phục vụ tạo 

thành một mạng lưới xã hội chặt chẽ. Ngày nay, dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, 

một sự kết nối được thiết lập nhanh chóng qua thông tin trên điện thoại: loại ẩm thực 

phục vụ trên tuyến tham quan, cơ sở dịch vụ cung ứng, đội ngũ làm bếp và phục vụ, 

phương tiện di chuyển, không gian thưởng thức ẩm thực… Thậm chí những yêu cầu 

thưởng thức các loại đặc sản ngoài tour cũng có thể đáp ứng. Từ một loại thức ăn, đồ 

uống theo yêu cầu du khách đằng sau đó là một sự liên kết chặt chẽ của một cộng đồng 

làm ra sản phẩm du lịch, là giá trị xã hội đích thực mà văn hóa ẩm thực đem lại cho đời 

sống. 

Đối với văn hóa ẩm thực, giá trị xã hội còn là sự kết nối giữa những người thực 

hành chế biến với đội ngũ phục vụ, hướng dẫn viên. Sự kết nối này đang hướng đến 

tính hoàn thiện trên cơ sở hài hòa lợi ích và ý nghĩa phụng sự xã hội. Các hoạt động 

tập huấn kiến thức, kỹ năng giao tiếp với du khách cho các hộ đăng ký tham gia hoạt 

động du lịch homestay đã tạo sự tương tác giữa người dân địa phương – cơ sở du lịch 

và du khách. Về phía du khách, họ sẽ cảm thấy thích thú khi bước vào không gian văn 

hóa ẩm thực, ở đó không chỉ có món ăn đồ uống, mà họ còn cảm nhận một cung cách 

làm du lịch khoa học, hợp lý, thân thiện và chất lượng bởi một sự gắn kết chặt chẽ của 

mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, mỗi cộng đồng trong sự khai thác ẩm thực vào du lịch. 

Như vậy có thể nói, văn hóa ẩm thực trên nền tảng phát triển nông nghiệp ở Vĩnh 

Long cùng với hệ thống cơ sở chế biến thực phẩm, làng nghề ẩm thực, hệ thống nhà 

hàng, khách sạn, địa điểm du lịch đã kết nối với nhau thành một mạng lưới xã hội bền 

chặt, đáp ứng cả hai phương diện cung và cầu cho sự phát triển kinh tế bền vững ở Vĩnh 

Long. 
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Như vậy, giá trị quan trọng thứ hai của văn hóa ẩm thực là giá trị xã hội, là sự 

gắn kết cộng đồng để cùng hướng đến mục đích chung là phát triển kinh tế địa phương 

qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Từ đó, văn hóa ẩm 

thực đã đóng góp vào sự bình ổn xã hội, tạo cơ hội việc làm, nguồn thu nhập bình 

quân đầu người tăng lên giúp người dân nâng cao được chất lượng đời sống vật chất 

và tinh thần, giảm thiểu tệ nạn xã hội từ đói nghèo và thất nghiệp. Thiết nghĩ, đây mới 

chính là mục đích cao cả của phát triển kinh tế - xã hội trong hoạt động du lịch. 

4.1.3 Giá trị văn hóa 

Trong nền văn hóa dân gian, ẩm thực có vị thế vô cùng to lớn và quan trọng. Vì 

con người ở bất kỳ độ tuổi nào, dân tộc nào, thành phần xã hội nào cũng đều phải ăn 

uống để sinh tồn. Ẩm thực không chỉ là món ăn, thức uống trong đời sống cá nhân hay 

gia đình mà nó đã trở thành một thành tố văn hóa trong nền văn hóa chung của cộng 

đồng và địa phương. Qua thức ăn, đồ uống có thể nhận ra diện mạo văn hóa tộc người, 

bản sắc văn hóa của địa phương, thậm chí của một quốc gia. Chẳng hạn khi ngắm nhìn 

và thưởng thức món Phở ở Miền Bắc, món Bún bò Huế ở Miền Trung và món Hủ tíu ở 

Miền Nam, người ta không chỉ nhận biết được sự khác biệt trong khẩu vị, công thức 

chế biến, nguồn nguyên liệu mà quan trọng hơn họ còn hiểu được lịch sử văn hóa của 

mỗi vùng miền; những ảnh hưởng, tác động đến văn hóa ẩm thực người Việt trong quá 

trình giao lưu tiếp biến với các tộc người khác và quốc gia khác. Ngoài ra, những đối 

tượng cao niên với bề dày trải nghiệm cuộc sống còn cảm nhận được sự biến đổi của 

một món ăn qua các giai đoạn (chẳng hạn món Phở thời bao cấp với trước đó và hiện 

nay ở Hà Nội). Bởi vì trên hành trình “sống còn” mỗi món ăn, thức uống đã chịu 

những tác động của hoàn cảnh lịch sử như thế nào.  

Văn hóa là sáng tạo đỉnh cao của con người. Mỗi một thời đại, con người đều 

tạo ra những tinh hoa văn hóa để lại cho đời sau. Trong đó có những món ăn thức uống 

đã trở thành “quốc hồn, quốc túy”. Qua sự khai thác kinh doanh ẩm thực và phát triển 

du lịch những món ăn ghi dấu ấn lịch sử đã được bảo vệ bằng cách khôi phục lại 

nguồn nguyên liệu, bảo lưu không gian ăn uống và phủ lên đó bằng những giai thoại 

thú vị. Người Việt ở Vĩnh Long rất giỏi trong sự tìm tòi để khai thác giá trị của văn 

hóa ẩm thực. Món Mắm cá chốt sống ăn với bần chua và khoai lang tím Bình Tân 

trong gian nhà lá; hay món Cá lóc nướng trui (nướng bằng lửa rơm), Tôm càng hấp 

nước dừa được thưởng thức ngay trên bờ đìa sau một đợt “tát đìa bắt cá” … đã nâng sự 
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thưởng thức món ăn dân dã đi vào chiều sâu. Bởi vì, ẩm thực lúc này không chỉ thỏa 

mãn nhu cầu sinh học, mà họ đang đắm mình vào quá khứ gian khổ mà rất hào hùng 

của những bậc tiền nhân trong lịch sử khẩn hoang ở vùng đất Phương Nam. Nếu như 

kết hợp với sự dẫn dắt câu chuyện bằng kiến thức lịch sử, bằng giọng nói ấm áp thuyết 

phục của hướng dẫn viên, bằng cách bày trí món ăn đơn sơ mà đầy ý nghĩa và nghe 

chính những người dân miệt đồng, miệt ruộng giải thích về cách chế biến, cách thưởng 

thức trong một không gian tương ứng... giá trị món ăn sẽ tăng lên rất nhiều.  

Mặt khác, giá trị của văn hóa ẩm thực còn thể hiện qua sự giao tiếp của con 

người. Nhìn cách các thế hệ trong gia đình dùng bữa cơm chung rất dễ nhận ra ngôi vị, 

thứ bậc, tuổi tác của các thành viên. Văn hóa ẩm thực giúp nhận ra mối liên hệ với văn 

hóa ứng xử của người Việt trở thành một thứ “phép tắt” dùng cho các mối quan hệ xã 

hội được truyền khẩu từ đời trước đến đời sau: “Miếng ngon trước để ông bà/ Sau là 

phụ mẫu mới ra làm người”. Từ những ứng xử có tính thứ bậc gia đình trong mỗi bữa 

ăn dẫn đến việc ứng xử trong những lễ tiệc có tính chất xã giao cũng thể hiện tính “tôn 

ti trật tự” trong ăn uống. Một bữa nhậu của người Việt nhất thiết phải có chủ xị là 

người điều hành việc uống rượu luân phiên một cách bình đẳng và trách nhiệm. Bình 

đẳng là không phân biệt giàu nghèo, trên dưới; trách nhiệm là rượu tới phiên mình 

không được đùn đẩy cho ai. Do đó: “Chủ xị thường phải công bằng, chuyền cho đủ và 

không được quên ai, kỵ nhất là “quên mình” (nếu xảy ra, sẽ coi là ăn gian, bị phạt 

nặng). Muốn “từ chức”, chủ xị phải tự uống 3 ly, ai cãi chủ xị nếu sai cũng bị phạt 3 

ly, nếu chủ xị bỏ qua ai đó trong mâm sẽ bị phạt. Uống rượu thì phải cạn đáy, ai uống 

còn sót lại chút ít, bị cho là “kê tán”, sẽ bị cười, bị mất danh của... người nhậu!” [160].  

Văn hóa ẩm thực người Việt còn kết nối với nhiều thành tố văn hóa khác và 

việc chế biến như một loại tri thức đặc biệt: Ăn gì cho đẹp? Ăn gì cho khỏe? Ăn gì cho 

ngon? Ăn gì để chữa bệnh? Hay: Ăn ở đâu? Ăn như thế nào? Ăn để làm gì? Ăn với ai? 

Ăn sao cho điệu nghệ? Chưa có một thành tố văn hóa nào phải trả lời nhiều câu hỏi 

như vậy. Điều đó cho thấy văn hóa ẩm thực kết nối với các thành tố văn hóa vật chất 

và văn hóa tinh thần. Ở phương diện vật chất đó là sự hưởng thụ (ăn và uống) để thỏa 

mãn nhu cầu sinh học; ở khía cạnh tinh thần đó là sự cảm nhận mối liên thông giữa 

con người với thần thánh, là ứng xử giữa con người trong một xã hội có tôn ti trật tự, 

còn là để chứng minh đẳng cấp trong xã hội. Văn hóa ẩm thực (như đã trình bày ở 

Chương 3) là những biểu hiện cụ thể, sống động qua phương thức chế biến, sự khai 
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thác nguồn nguyên liệu, khẩu vị có tính đặc trưng của dân tộc, vùng miền và kể cả 

những bí quyết chế biến bảo quản, những điều kiêng kỵ trong sử dụng ẩm thực và 

những “phép tắt” ứng xử xã hội từ bữa cơm hàng ngày đến những cuộc lễ tiệc trang 

trọng. 

4.2 KHAI THÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA ẨM THỰC TRONG HOẠT ĐỘNG 

DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG 

4.2.1 Hiện trạng khai thác ẩm thực từ các làng nghề ẩm thực 

Sản xuất tại các làng nghề chủ yếu phục vụ thương mại, việc khai thác ẩm thực 

tại các làng nghề phục vụ du lịch hiện nay vẫn còn là vấn đề khá mới mẻ, còn mang 

tính nhỏ lẻ và tự phát: một vài công ty du lịch từ Vĩnh Long và Cần Thơ mang khách 

đến tham quan quy trình sản xuất. Du khách đến với Vĩnh Long nói chung và Bình 

Minh, Trà Ôn nỏi riêng chưa có cơ hội trải nghiệm các hoạt động chế biến cũng như 

thưởng thức món ăn này: “Thỉnh thoảng một vài công ty du lịch cũng liên hệ với 

chúng tôi. Nhưng chỉ là những chuyến tham quan lẻ tẻ, khách xem chúng tôi làm, hỏi 

han rồi mua sản phẩm đem về. Đến nay vẫn chưa có hướng kết nối lâu dài giữa làng 

nghề với du lịch” [BBPV số 15].  

Khi được hỏi làng nghề có muốn liên kết để làm du lịch, đa số tỏ vẻ băn khoăn. 

Người phụ trách tại làng nghề tàu hủ ky cho biết: “Để liên kết với hoạt động du lịch, 

làng nghề phải quy hoạch lại và có sự đầu tư trang thiết bị mới để tạo mỹ quan cho 

người tham quan và trải nghiệm ăn chay ở làng nghề. Vì hiện nay, đa số chúng tôi vẫn 

sản xuất theo kiểu thủ công nên việc tạo thành một sản phẩm du lịch đòi hỏi nhiều 

công sức lắm và phải được tất cả các hộ đồng lòng. Do đó, chúng tôi hiện nay chỉ có 

thể cung cấp nguồn thực phẩm chay cho thị trường mà thôi.” [BBPV số 14].  

Đồng quan điểm như trên, khi được đề cập đến việc vận dụng các sản phẩm xà 

lách xoong vào hoạt động du lịch tỉnh nhà, đa số người dân địa phương chưa hưởng 

ứng cao. Theo một nông dân thì: “Mấy năm nay gia đình tôi trồng trọt buôn bán cho 

thương lái quen rồi. Giờ tham gia vào đề án du lịch phức tạp và tốn kém thêm chi phí 

lắm. Phải quét dọn thường xuyên sạch sẽ, đầu tư xây dựng chỗ ăn ở, nhà cửa cũng phải 

khang trang, có chỗ đậu xe cho khách... đòi hỏi kinh phí lớn lắm so với điều kiện của 

chúng tôi” [BBPV số 17].  

Tóm lại, từ quá trình hình thành, phát triển và những điều kiện thực tế của các 

làng nghề; từ mục đích khai thác văn hóa ẩm thực người Việt trong hoạt động du lịch 
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ở Vĩnh Long, thiết nghĩ Tỉnh cần tạo cơ sở pháp lý và hỗ trợ đầu tư để du lịch liên kết 

hoạt động với các làng nghề. Trong đó, việc trải nghiệm và thưởng thức các món chay 

làm ra từ nguồn thực phẩm do làng nghề sản xuất cần đặc biêt chú trọng. 

4.2.2 Hiện trạng khai thác văn hóa ẩm thực ở cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch 

Vĩnh Long hiện nay có khoảng 40 điểm và khu kinh doanh dịch vụ du lịch, tập 

trung nhiều nhất tại trung tâm thành phố Vĩnh Long và cù lao An Bình thuộc huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Khu du lịch là một phức thể bao gồm: nơi ăn uống (nhà hàng), nơi 

giải trí (xem biểu diễn văn nghệ, trò chơi, karaoke, massage), nơi tham quan và nơi nghỉ 

dưỡng (khách sạn, resort). Điểm du lịch có quy mô nhỏ hơn khu du lịch, hoạt động qua 

mô hình khu du lịch sinh thái (vườn trái cây, làng chuyên canh nông nghiệp) và cơ sở chế 

biến kinh doanh ẩm thực. Thông thường các điểm liên kết với các Khu du lịch trong việc 

tổ chức các tour cho khách tham quan và trải nghiệm hoạt động thực tế. Trong điều kiện 

có thể, tác giả đã khảo sát hiện trạng ở Khu du lịch Bến Thành – Vinh Sang, Khu du lịch 

sinh thái Hoàng Hảo và Khu du lịch Mekong Hometown. Qua đó nhận thấy 3 khu du lịch 

đều có những điểm tương đồng và khác biệt trong việc tổ chức các loại hình hoạt động 

nhằm khai thác văn hóa ẩm thực trên 3 dạng thức như: thưởng thức trong nhà hàng, tham 

dự không gian ẩm thực chợ quê nhân tạo và trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng. 

Ẩm thực trong nhà hàng  

Nhà hàng trong các khu du lịch được bố trí tiện dụng, phù hợp với thị hiếu, tâm 

lý và số lượng du khách. Du khách có thể lựa chọn thưởng thức ẩm thực trong một 

không gian sang trọng, ấm cúng, số lượng khoảng 20 người trở lại; hay trong một 

không gian rộng rãi, có tính chất giao lưu vui vẻ, được trang trí như một khán phòng, 

có sân khấu trình diễn ca nhạc, với số lượng từ 100 – 200 khách… cả 3 khu du lịch 

trên đều có thể đáp ứng.  

Các nhà hàng ở 3 khu du lịch đều có thực đơn trên dưới 30 món ẩm thực đặc 

trưng vùng sông nước Tây Nam Bộ như: Cơm gà nướng, Cá lóc nướng, Lẩu mắm, Lẩu 

cua đồng, Cá tai tượng chiên xù, Canh chua - cá kho tộ, Tép xào bông điên điển, Gỏi 

tôm củ hũ dừa, rượu chuối hột, rượu trái nhàu, bánh Khọt, bánh Xèo, bánh Lá, bánh 

Da lợn, bánh Bò… Bên cạnh đó, các khu cũng chú trọng khai thác các món đặc biệt để 

khẳng định thương hiệu và thu hút thực khách, như: Lẩu gà nòi, Ốc hấp hèm, cá sấu 7 

món, thịt và trứng đà điểu 7 món ở khu du lịch Bến Thành - Vinh Sang; Cơm gà 
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nướng, bánh Xèo, Lẩu mắm Nam Bộ, Củ sen muối chua ngọt, bánh Củ sen… ở khu du 

lịch sinh thái Hoàng Hảo: bánh Khọt, bánh Bèo, bánh Xèo, Gỏi trái bưởi, Mắm chưng 

hột vịt, Gà nướng đất sét… tại khu du lịch Mekong Hometown. 

Xây dựng sản phẩm ẩm thực đặc thù tại doanh nghiệp là yếu tố quan trọng 

trong khai thác văn hóa ẩm thực đồng thời thể hiện tính cạnh tranh cao đang diễn ra 

giữa các cơ sở hoạt động du lịch. Một giám đốc khu du lịch cho biết: “Vĩnh Long là 

vùng đất giàu cây trái, xu hướng du khách thích thưởng thức sản phẩm địa phương, 

cho nên chúng tôi đang nghiên cứu sản xuất các loại rượu làm từ trái cây lên men: 

rượu Mít, rượu Chôm chôm, rượu Nhãn, rượu Măng cụt, rượu Xoài… Đồng thời đăng 

ký nhãn hiệu độc quyền để tạo thương hiệu cho doanh nghiệp” [BBPV số 19].  

Ẩm thực chợ quê  

Tái hiện khung cảnh sinh hoạt chợ quê ở Tây Nam Bộ trước kia để du khách có 

được sự trải nghiệm thú vị, thưởng thức các món dân dã là một trong những dạng thức 

hoạt động du lịch sinh thái đang được chú trọng đầu tư ở 3 khu du lịch. Các món ăn, 

thức uống dân gian truyền thống của người Việt Tây Nam Bộ được bày bán tương đối 

phong phú, như: bánh Bò, bánh Chuối, bánh Tằm, bánh Ít trần, Chuối xào dừa, bánh 

Lá, bánh Khoai mì, bánh Bột lọc, bánh Bột bán, bánh Bèo, chuối nấu, Sương sa - hột 

lựu, Sương sáo – hột é, mủ gòn, mủ trôm... cùng một số loại trái cây miệt vườn: ổi, 

chôm chôm, khóm, mận, xoài… Những món trên được trưng bày trong các dụng cụ 

làm bằng mây, tre (gióng gánh, thúng, mẹt, rỗ, rế), bằng đất nung và sử dụng bằng các 

loại đồ gốm là những chất liệu có tính cổ truyền. Qua quan sát trực tiếp tác giả nhận 

thấy du khách rất hào hứng với dạng thức này. Người bán các món ăn sẵn sàng chia sẻ 

thông tin về nguồn nguyên vật liệu, cách chế biến, cách thưởng thức cũng như sự bổ 

dưỡng của món ăn. Đây cũng là cách quảng bá có hiệu quả văn hóa ẩm thực người 

Việt ở Vĩnh Long. 

Ẩm thực qua sinh hoạt tát mương bắt cá  

Dạng thức này được tổ chức ở Khu du lịch Bến Thành – Vinh Sang. Tát mương 

bắt cá là sinh hoạt rất phổ biến ở làng quê Tây Nam Bộ vào những ngày giáp Tết. 

Mương là chỗ trũng ở giữa đồng, hoặc trong vườn nhà, bờ chung quanh cao hơn mặt 

mương, dùng để chứa nước tưới. Thông thường các mương có đường nước dẫn từ các 

con rạch, do đó mương là nơi sinh đẻ và dung dưỡng rất nhiều loại cá tôm tự nhiên. Để 

có lượng thực phẩm dùng trong ngày Tết, đồng thời vét sạch lòng mương để lượng cá 
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mới vào trú ngụ, sinh sôi... các gia đình hay tổ chức Tát mương ăn tết. Đây là một sinh 

hoạt có truyền thống từ thời khẩn hoang xưa, phản ánh sự hào sảng trong văn hóa ứng 

xử, thái độ chung sống với thiên nhiên và sự gắn kết tình nghĩa xóm làng của người 

Miền Tây.  

Tuy việc tổ chức tái hiện vẫn còn rõ yếu tố nhân tạo, nhưng du khách (đặc biệt 

người trẻ tuổi và khách nước ngoài) rất hào hứng khi được hóa thân thành nông dân (trong 

trang phục bà ba, khăn rằn) tự tay bắt cá, chế biến và thưởng thức món cá nướng ngay trên 

bờ mương với sự hỗ trợ của hướng dẫn viên ở địa phương. Được “đắm mình” vào quá 

khứ, cùng với tâm lý thỏa mãn sau khi thu hoạch “chiến lợi phẩm”, tự chế biến và thưởng 

thức trong bầu không khí thân thiện, gần gũi của thiên nhiên và con người, du khách sẽ 

thấy món cá nướng dùng với rượu đế thơm ngon hơn ở nhà hàng, làm cho chuyến đi của 

họ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây chính là một trong những mục tiêu quan trọng của 

việc khai thác văn hóa ẩm thực của người Việt gắn với điều kiện tự nhiên và môi trường 

nhân văn ở Vĩnh Long. 

Ẩm thực ở các điểm vườn trái cây 

Du lịch ở các điểm vườn trái cây đang được các Công ty du lịch ở Vĩnh Long 

liên kết tổ chức. Các điểm vườn trái cây phần lớn nằm trên các cù lao - là vùng đất 

được bồi đắp phù sa từ sông Tiền và sông Hậu, rất thích hợp với hầu hết các loại cây 

ăn trái ở Nam Bộ. Với kỹ thuật cho ra trái nghịch mùa nên các điểm này hầu như có 

trái cây quanh năm (tuy nhiên, thuận mùa thì trái ra nhiều hơn, ngon hơn). Các loại trái 

cây như: sầu riêng, măng cụt, xoài, chôm chôm, nhãn, ổi, mận, dâu... được du khách tự 

hái và thưởng thức tại chỗ. Ở các điểm vườn, ngoài dạng thức trèo cây hái trái, du 

khách còn được chèo xuồng ba lá, thưởng thức các món ngon từ nguồn nguyên liệu địa 

phương và dự xem Đờn ca tài tử - một loại hình âm nhạc đặc trưng của người Việt đã 

được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào năm 

2013.  

Tham khảo thực đơn ẩm thực của 4 điểm: Bi Bo, vườn mận An Phước, Sáu 

Tấn, Bảy Minh do các chủ vườn chế biến đều là những món thuần Việt: Cháo gỏi gà 

xé phai, Cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng, Cá lóc nướng cuốn bánh tráng, Gà 

nướng đất sét, Cá lóc hấp bầu, Gà hấp lá chanh, Tôm hấp nướng dừa, Tôm nướng lửa 

than, Lẩu chua cá basa. Du khách có nhu cầu tìm hiểu cách trồng cây, cách chế biến 

món ăn... đều được chủ vườn chia sẻ một cách thân thiện và thoải mái. “Có vị khách 
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thấy tôi trộn gỏi gà xé phai ngon quá xin công thức về làm. Tôi viết ra giấy cặn kẽ đưa 

cho vậy mà về làm không ra. Tức quá, ổng điện nói sẽ đưa bạn bè xuống chơi nữa và 

coi tôi làm tại chỗ để học lại” [BBPV số 21].  

Khai thác văn hóa ẩm thực, gắn món ăn với khung cảnh thiên nhiên để du 

khách có những chuyến tham quan, nghỉ dưỡng thú vị, có chất lượng sẽ là thế mạnh ở 

Vĩnh Long nếu được khai thác hợp lý và có kế hoạch phát triển bền vững, lâu dài. 

4.2.3 Hiện trạng khai thác văn hóa ẩm thực ở các homestay 

Vĩnh Long có khoảng 18 điểm du lịch homestay cung ứng dịch vụ ăn uống đối với 

du khách trong và ngoài nước. Vĩnh Long là một trong những địa phương đầu tiên ở 

ĐBSCL phát triển loại hình du lịch này và đã thu những thành quả nhất định. Qua khảo 

sát 11 homestay: Út Trinh, Út Quỳnh, Út Bình, Nam Thành, Phương Thảo, Hai Đào, 

Ngọc Sang, Ngọc Phượng, Út Thủy, Ba Lình, Bảy Trung... tác giả nhận thấy có những 

điểm giống nhau trong việc khai thác văn hóa ẩm thực vào hoạt động du lịch dưới các 

dạng sau đây:  

  Trải nghiệm chế biến món ăn của du khách 

Khách mua tour (quốc tế lẫn nội địa) đa số ưu tiên thực đơn sẵn có: cá tai tượng 

chiên xù, hến xào hành xúc bánh tráng, tôm càng xanh hấp nước dừa, bánh xèo, lòng gà 

xào mướp, canh chua cá ba sa, cá kho, sườn ram, gà khìa nước dừa, cá linh bông điên 

điển, lẩu mắm, bánh bò, bánh da lợn... Các món ăn đặc sản địa phương chưa được giới 

thiệu du khách. Một số du khách có yêu cầu thưởng thức các món ăn đặc biệt của Miền 

Tây như: rắn, chim, chuột, dơi, rùa... nhưng chủ yếu là khách nội địa. Đối với khách quốc 

tế, những món ăn này thường yêu cầu được xem từng công đoạn sơ chế đến thành phẩm 

và thưởng thức cho nên sẽ có hai tác dụng đối lập: một là thích thú và dùng rất nhiều, hai 

là sợ hãi vì cách xử lý nguyên liệu: đập đầu, lột da, mổ bụng... nên khách ăn rất ít hoặc 

không ăn. Mặt khác, những nguyên liệu động vật dựa vào tự nhiên ngày càng hiếm và 

phải theo mùa nên sự khai thác này không mang tính phổ biến và thường xuyên. Ngoài ra, 

không gian thưởng thức món ăn là một trong những yếu tố quan trọng của việc khai thác 

văn hóa ẩm thực.  

Loại hình du lịch homestay tạo cho du khách cảm giác sống trong không gian 

mà họ mong muốn được trải nghiệm. Một trong những trải nghiệm quan trọng trong 

chuỗi hoạt động của các homestay chính là được tự tay chế biến món ăn đậm đà hương 

vị Việt trong gian bếp được trưng bày thích hợp. Việc đầu tư gian bếp tiện nghi, sạch 
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sẽ với những đồ gia dụng cần thiết cùng với chỗ ngồi ăn ấm cúng, gần gũi với sự mời 

mọc nhiệt tình của chủ nhà là một trong những cách khai thác văn hóa ẩm thực đang 

có hiệu quả tại các điểm homestay nói trên. Một số món ăn đang được tự tay du khách 

chế biến và thưởng thức: bánh xèo, chả giò, bánh tét. Tuy nhiên, chương trình này là 

do các homestay “khuyến mãi” thêm cho du khách, không tính vào chi phí chương 

trình du lịch. Tại homestay Út Trinh, chúng tôi quan sát chị Phạm thị Ngọc Trinh đang 

hướng dẫn cho du khách tham gia các công đoạn làm món Chả giò chiên và bánh Xèo 

Miền Tây. Trừ một số nguyên liệu phải sơ chế trước để không tốn nhiều thời gian, còn 

lại đều được thực hành ngay trong gian bếp được thiết kế giống như gian bếp ở các 

nhà trung nông trước kia. Đa số du khách đều hào hứng tham gia theo sự phân công 

của chủ nhà và thích thú thưởng thức các món ăn mà họ góp công làm ra. Ngoài ra, 

việc giới thiệu ý nghĩa, công dụng liên quan đến dưỡng sinh hay giá trị văn hóa - lịch 

sử của các món ăn món ăn chưa được truyền tải đến du khách. Nhiểu câu hỏi đặt ra từ 

du khách, đặc biệt khách nước ngoài chưa được giải đáp thỏa đáng. Hạn chế này được 

giải thích: “Do nhu cầu tìm hiểu của khách về món ăn nên chúng tôi nói theo kinh 

nghiệm dân gian và tìm hiểu qua sách báo. Chưa được công ty hay cơ quan văn hóa 

tập huấn về việc này, nên không được tự tin cho lắm” [BBPV số 23].  

Mặt khác, sự sáng tạo ra nét riêng, tạo thành thương hiệu đặc biệt của các 

homestay chưa có nhiều, nhất là đối với các món ẩm thực. Qua phỏng vấn chúng tôi 

được chủ nhân cho biết: “Chúng tôi làm ra món gì thì các nơi khác cũng làm ra món 

tương tự. Để không bị trùng lắp chúng tôi cũng học hỏi nhiều nơi rồi nghiên cứu làm 

ra sản phẩm khác. Tuy nhiên, sự bảo mật và quyền bảo hộ sở hữu công thức chế biến 

ẩm thực vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng về pháp lý. Việc làm ăn chúng tôi rất sợ bị 

tranh chấp, kiện tụng, nên cũng dễ dàng cho qua” [BBPV số 23]. Qua quan sát chúng 

tôi thấy trong tour du lịch ở các homestay thì hoạt động chế biến món ăn địa phương 

được khách du lịch hưởng ứng rất nồng nhiệt. Tuy nhiên, “việc thực hiện phụ thuộc 

nhiều vào thời gian rỗi của du khách vì chương trình tham quan đã được thiết kế sẵn. 

Do đó, hoạt động trải nghiệm ẩm thực chỉ mang tính hình thức mặc dù khách du lịch 

rất thú vị và có nhu cầu được thực hiện nhiều hơn” [BBPV số 23]. 

Tạo không gian thưởng thức ẩm thực  

    Không gian thưởng thức ẩm thực được phân thành ba loại: tại homestay, trên 

tàu du lịch và nhà hàng thuộc hệ thống du lịch của tỉnh. 
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Tại homestay: để tạo cảm giác thoải mái gần gũi thiên nhiên, bữa ăn được diễn 

ra dưới bóng mát của vườn cây trong khuôn viên; hay trong gian bếp vừa ăn, vừa chế 

biến để có không khí gia đình; hoặc bày ngay phía trước phòng nghỉ của khách cho 

những cặp vợ chồng; có khi là ở các nhà thủy tạ vừa ăn vừa ngắm những tán cây xanh 

mát. Bàn ghế được đặt tại khoảng sân vườn, trong nhà, phía trước phòng ngủ của du 

khách hoặc nhà thủy tạ trên sông. 

 Trên đò du lịch: dùng bữa trên tàu du lịch hiện nay được ba doanh nghiệp du 

lịch khai thác: Phương Thảo homestay, Út Trinh homestay và Công ty Cổ phần Du 

lịch Cửu Long. Việc dùng bữa trên tàu vừa thưởng thức cảnh sông nước hữu tình tạo 

cảm giác thú vị cho du khách, tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn. Do không gian 

trên đò sức chứa có giới hạn, chỉ phục vụ được số lượng tối đa không quá 15 khách. 

Những đoàn từ 30 – 100 khách có nhu cầu ăn chung không đáp ứng được. Bên cạnh 

đó, “để đảm bảo an toàn tránh cháy nổ nên thức ăn được chế biến trước, khi phục vụ 

khách chỉ làm nóng lại, chủ yếu cung cấp các món ăn nhẹ: Hủ tíu xào, Bún gạo xào, 

các loại bánh dân gian và nước uống đóng chai ướp lạnh. Là những món đã được 

thống nhất đưa vào tour của công ty” [BBPV số 22]. Do vậy, mặc dù danh mục các 

món ăn Việt rất phong phú nhưng không phát huy được nhiều trong không gian này. 

 Trong nhà hàng: phần lớn các homestay nằm trên cù lao cho nên khách du lịch 

thường được thưởng thức ẩm thực trên đất liền trước khi di chuyển qua điểm đến. Du 

khách đi lẻ hoặc theo đoàn đều có thể đặt trước các món ăn uống và ngẫu hứng gọi bổ 

sung. Với danh mục trên 50 món ăn khai thác từ nguồn nguyên liệu địa phương không 

kể thức uống, cùng với dàn bếp trưởng, phụ bếp có thể cùng lúc phục vụ hàng trăm 

khách trong một chuyến tham quan cho thấy việc khai thác ẩm thực của người Việt rất 

được chú trọng trong các nhà hàng ở Vĩnh Long. Tuy nhiên, sự phong phú của nhiều 

món ăn không được phát huy bởi sự khống chế về mức giá của chương trình du lịch. 

Theo ý kiến của một đầu bếp từng đạt những giải thưởng lớn qua các cuộc thi tài năng 

trong ngành du lịch cho biết: “Những món đạt giải chỉ gây tiếng tăm trong giới làm 

nghề, chưa được quảng bá rộng rãi bằng các phương tiện thông tin hoặc đưa vào tour 

để du khách thưởng thức. Điều này nếu làm được sẽ kích thích tinh thần sáng tạo ra 

các món ăn ngon, mới lạ, bổ sung vào danh mục ẩm thực của xứ Vĩnh Long” [BBPV 

số 8]. 
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Văn hóa ẩm thực người Việt ở Vĩnh Long đa dạng, phong phú, có sắc thái độc 

đáo nhưng hiện trạng khai thác trong kinh doanh dịch vụ du lịch chưa tương xứng với 

tiềm năng của nó. Các món ăn được khai thác với số lượng hạn chế và cố định trong 

nhiều năm. Đồng thời còn trùng lắp với các tỉnh lân cận vì có những điều kiện tự 

nhiên- xã hội tương đồng với Vĩnh Long.  

4.3 NHẬN ĐỊNH VỀ VIỆC KHAI THÁC VĂN HÓA ẨM THỰC TRONG 

HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TÂY NAM BỘ 

4.3.1 Nhận định về thành tựu và hạn chế  

 Những thành tựu cơ bản 

 Vị thế ẩm thực người Việt ở Tây Nam Bộ đối với du lịch trong nước và quốc tế 

 Với sự mở rộng giao lưu, hợp tác kinh tế - văn hóa và những thành tựu của Việt 

Nam trong quá trình phát triển (đất nước hòa bình, chống dịch Covid có hiệu quả, 

người dân hiếu khách, phong cảnh đẹp, ẩm thực dân tộc đa dạng, phong phú) đã gây 

được tiếng vang trên chính trường quốc tế. Điều này đã tác động tích cực đến việc 

hình thành và phát triển các loại hình du lịch. Đồng thời, những cuộc bầu chọn, những 

giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về ẩm thực qua các mạng thông tin trong nước và 

nước ngoài đã kích cầu du lịch ở Tây Nam Bộ nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng: 

 Mạng Tin tức Truyền hình cáp (Cable News Network = CNN) tại Hoa Kỳ đã 

bầu chọn: Bánh xèo, gỏi cuốn, bánh mì, bánh khọt, cháo, lẩu, bánh bao, cơm cháy, chè 

đã được bình chọn là những món ăn ấn tượng của Việt Nam [161]. 

 Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố khoai lang Bình Tân và xà lách xoong 

Thuận An tại Vĩnh Long thuộc top 50 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam được bầu 

chọn lần thứ III năm 2015;  

 Giới đầu bếp và quản lý hệ thống nhà hàng du lịch đã đề cử món “Lẩu gà Vinh 

Sang” của Khu Du lịch Bến Thành – Vinh Sang tỉnh Vĩnh Long do đầu bếp Nguyễn 

Trúc Duyên sáng chế vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam năm 2014. Món ăn này là 

sự chọn lựa ưu tiên trong các tour du lịch đến Vĩnh Long. 

 Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – Vietkings từ năm 2011 – 2016 đã liên kết cùng với 

Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 63 tỉnh thành và các chuyên 

gia trong lĩnh vực nghiên cứu và chế biến ẩm thực đề cử và bầu chọn công bố món Ốc 

hấp hèm chuối xiêm của Khu Du lịch Bến Thành – Vinh Sang nằm trong số 100 món 

ngon, độc đáo của các địa phương trong cả nước. 
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 Hiện nay, được Tổ chức Kỷ lục Thế giới công nhận 5 kỷ lục ẩm thực Việt Nam 

(vào ngày 31/8/2020): 1/ Quốc gia sở hữu nhiều món ăn sợi và nước dùng nhiều nhất 

(164 loại, như: phở, hủ tíu, bún nước các loại, mì các loại). 2/ Quốc gia sở hữu nhiều 

loại mắm và món ăn làm từ mắm (hơn 100 loại như: mắm còng, mắm cáy, mắm cá, 

mắm tôm, mắm rươi...). 3/ Quốc gia sở hữu nhiều món ăn làm từ hoa (từ 43 loại hoa 

để làm ra 272 món ăn và chất tạo màu, mùi). 4/ Quốc gia sở hữu nhiều món cuốn nhất 

(103 món cuốn, như: gỏi cuốn, phở cuốn, chả giò, bánh tráng cuốn thịt...). 5/ Quốc gia 

sở hữu nhiều món ăn làm từ gạo (hơn 143 món và còn đang cập nhật, như: các loại 

bánh, cháo, cơm, xôi...). Trong số 5 loại nói trên, rất nhiều món của mỗi loại đang có 

trên danh mục ẩm thực ở các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh du lịch và gia đình 

người Việt ở Vĩnh Long.  

 Bên cạnh đó, các đặc sản địa phương như: cam sành Tam Bình, bưởi 5 Roi, 

chôm chôm Bình Hòa Phước, mứt dừa Vinh Sang, rượu đế Vinh Sang, tàu hũ ky Mỹ 

Hòa, bánh tráng nem Lục Sĩ Thành... đã và đang khẳng định thương hiệu trên thị 

trường trong và ngoài nước, được người tiêu dùng trong nước và nước ngoài ưa 

chuộng. 

 Sự phong phú nguồn nguyên liệu tác động đến hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch  

 Tây Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long với thế mạnh về nông nghiệp, sản phẩm đồi 

dào không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại địa phương mà còn cung cấp cho thị 

trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Với mục tiêu hướng đến phát triển một 

nền nông nghiệp sạch, chất lượng dinh dưỡng cao nằm trong chủ trương chung đã tác 

động rất lớn đến nhận thức và hành động của những đối tượng liên quan đến việc khai 

thác văn hóa ẩm thực, thông qua các hoạt động như: đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở 

hoạt động du lịch; xây dựng nhà hàng, quán ăn, trạm dừng chân; thiết lập tour gắn với 

đặc sản, ẩm thực; thông tin quảng bá về món ngon địa phương; đào tạo kiến thức, kỹ 

năng thực hành và giao tiếp cho đội ngũ làm nghề: chủ cơ sở, đầu bếp và hướng dẫn 

viên đang xúc tiến mạnh mẽ ở Tây Nam Bộ và Vĩnh Long. 

 Sự năng động của doanh nghiệp du lịch trong việc nắm bắt xu hướng phát triển 

du lịch ẩm thực  

 Như đã trình bày, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch luôn năng động trong tổ 

chức hoạt động, trong sự liên kết với đối tác để nâng cao chất lượng sản phẩm và 

không ngừng cải tiến, sáng tạo ra sản phẩm đặc thù làm nên thương hiệu riêng. Sự 
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năng động không chỉ là cơ sở tồn tại của doanh nghiệp mà còn là nhu cầu tất yếu của 

người tham gia vào các loại hình du lịch. Du lịch sở dĩ gắn với văn hóa vì mục đích lý 

tưởng của du lịch là văn hóa. Bản chất của văn hóa là sáng tạo và giao lưu; do đó 

người chủ cơ sở cho đến hướng dẫn viên, đầu bếp giống như những nghệ sĩ trình diễn 

sản phẩm của mình. Trong sự trình diễn món ăn cho du khách xem và hướng dẫn họ 

cách làm cũng giống như một ca sỹ đứng trên sân khấu mời khán giả cùng hát chung 

ca khúc. Như vậy, khán giả không còn là người ngoài cuộc, ngắm nhìn tác phẩm một 

cách thụ động mà họ còn được “trực tiếp diễn” với tác phẩm đó. Nắm bắt xu hướng 

của công chúng du lịch các doanh nghiệp đã tổ chức có hiệu quả các hoat động nhằm 

khai thác văn hóa ẩm thực để gắn kết với du lịch; đã tổ chức cho du khách tự tay chế 

biến và thưởng thức các món truyền thống người Việt dưới sự hướng dẫn của đầu bếp 

hoặc chủ cơ sở. Hoạt động này được ứng dụng trong thiết kế các tour du lịch đến Tây 

Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long. 

Những mặt hạn chế  

Quá trình nghiên cứu đề tài tác giả nhận thấy bên cạnh những thành tựu vẫn tồn 

tại những hạn chế cần có những giải pháp để khắc phục trên lộ trình khai thác văn hóa 

ẩm thực của người Việt nơi đây như sau:  

Du lịch ẩm thực chưa thành một sản phẩm đặc thù 

Hiện tại, văn hóa ẩm thực của người Việt chỉ là một trong chuỗi hoạt động của 

một tour du lịch, chưa được khai thác đúng mức để hình thành một sản phẩm du lịch 

chuyên biệt, đặc thù của Tây Nam Bộ và Vĩnh Long. Tất nhiên, trong hoạt động du 

lịch ăn uống là một phần tất yếu và thiết yếu. Song, khai thác ẩm thực để nâng tầm lên 

thành một loại hình, một sản phẩm du lịch thì chưa được mạnh dạn đầu tư, chưa thực 

sự chú trọng phát triển xứng tầm để đóng góp vào sự phát triển kinh tế và văn hóa của 

địa phương. 

Hoạt động trải nghiệm chế biến ẩm thực chưa khai thác đúng mức 

Để đưa hoạt động này vào một tour du lịch đòi hỏi phải có sự đầu tư: Việc 

hướng dẫn cách chế biến món ăn chủ yếu diễn ra ở các homestay song lại phụ thuộc 

vào thời gian rỗi và nhu cầu của du khách, chưa có giải pháp kích thích sự tò mò, 

khám phá, mong muốn được trải nghiệm một cách đúng nghĩa. Mặc khác, sự hạn chế 

cơ bản nhất trong hoạt động trải nghiệm chế biến còn phụ thuộc vào kiến thức và kỹ 
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năng của chủ cơ sở và đội ngũ hướng dẫn viên. Bởi vì thông qua họ, các giá trị văn 

hóa địa phương và văn hóa ẩm thực mới có thể bảo tồn, phát huy và phát triển.  

Quản lý và tổ chức hoạt động khai thác văn hóa ẩm thực chưa đồng bộ 

Quản lý và tổ chức là 2 dạng hoạt động tuy có khác về chức năng nhưng luôn 

song hành trong bất kỳ hoạt động xã hội nào, đặc biệt quan trọng đối với việc khai thác 

văn hóa ẩm thực. Qua khảo sát nhận thấy sự liên kết để hướng đến xây dựng loại hình 

du lịch đặc thù: Du lịch văn hóa ẩm thực; hay liên kết để xây dựng Trung tâm giới 

thiệu, quảng bá và cung ứng đặc sản ẩm thực nơi đây; hay thiết lập sự kiên kết chặt 

chẽ giữa hoạt động nông nghiệp với hoạt động văn hóa – du lịch nông dân vẫn chưa 

được các ngành, cơ quan chức năng hay Hiệp hội du lịch lập định thành lộ trình cụ thể.  

Mặt khác, sự không đồng bộ trong quản lý và tổ chức hoạt động khai thác văn 

hóa ẩm thực cũng làm nảy sinh những vấn đề liên quan đến chất lượng và vệ sinh an 

toàn thực phẩm. Chẳng hạn: việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất độc hại, 

chất cấm để chống côn trùng gây hại, kích thích tăng trưởng và bảo quản thực phẩm đã 

gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng và khách du lịch. Mặt yếu kém 

này vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Điều đó cho thấy để tiến đến những mục đích 

phát triển kinh tế du lịch bền vững cần có sự kết hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa cơ 

quan quản lý nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp du lịch, các làng nghề, làng 

chuyên canh nông nghiệp rất quan trọng bối cảnh sản xuất, chế biến và kinh doanh 

dịch vụ du lịch ở Tây Nam Bộ hiện nay. 

 Biến đổi tự nhiên và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu chế 

biến ẩm thực  

 Thời tiết bất thường, nguy cơ xâm nhập mặn kéo dài hàng năm và sự ô nhiễm 

môi trường do rác thải đã ảnh hưởng rất lớn đến môi sinh của các loại động - thực vật 

trong tự nhiên và trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Mặt khác, việc sử dụng phân 

thuốc hóa học trong sản xuất nông – ngư nghiệp đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước, 

thổ nhưỡng, không khí... trong việc hướng đến xây dựng các vùng chuyên canh nông 

nghiệp sạch chế biến cho ẩm thực. Những tác hại trên cũng làm giảm sút nghiêm trọng 

nguồn lợi về thực vật và thủy sản trong tự nhiên hiện cung cấp cho việc chế biến các 

món ẩm thực “có một không hai” ở các địa phương: con còng, mận Trung Lương, lợn 

Thuộc Nhiêu ở Tiền Giang, rái cá ở Cà Mau, cá cơm (nguyên liệu chế biến nước mắm 

Phú Quốc) ở Kiên Giang… Đến nay, trong các câu chuyện của giới ẩm thực ở Vĩnh 
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Long vẫn truyền tụng câu: “Trà Ôn cá cháy lạ kỳ/ Nấu rim, kho mặn cái gì cũng ngon” 

[78]. Cá Cháy được sách xưa xếp vào loại mỹ ngư (cá ngon) bởi vì vị thơm ngon và 

không phải nơi nào ở Tây Nam Bộ cũng có loại cá này. Đến nay, nhiều giai thoại về cá 

Cháy vẫn tiếp tục được lan truyền trong giới sành điệu ẩm thực phương Nam. Sự biến 

mất loài cá này để lại niềm luyến tiếc cho giới làm ẩm thực, thậm chí đi vào thơ ca dân 

gian: “Sông dài cá Cháy bặt tăm/ Vị ngon còn mãi trăm năm lưu truyền” [BBPV số 

11].  

 Do đó, nếu không có chiến lược cụ thể sẽ dẫn đến việc hủy hoại hoặc khai thác 

cạn kiệt nguồn tài nguyên địa phương đặc biệt là các nguyên liệu tự nhiên nhằm đáp 

ứng nhu cầu gia tăng của du khách. Bởi vì bảo vệ môi trường môi sinh rất quan trọng 

trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực ở Tây Nam Bộ. 

4.3.2 Lộ trình xây dựng sản phẩm du lịch ẩm thực tỉnh Vĩnh Long 

 Để hướng đến việc xây dựng sản phẩm Du lịch văn hóa ẩm thực thiết nghĩ tỉnh 

Vĩnh Long cần có một lộ trình thực hiện. Trong đó, việc ban hành văn bản pháp quy 

tác động đến các ngành, các địa phương trong việc định hướng và khai thác các loại 

hình văn hóa dân gian vào hoạt động du lịch rất cấp thiết. Bởi lẽ các hoạt động xã hội 

đều thực thi theo chủ trương của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Trong điều kiện 

thực tiễn của Vĩnh Long, tác giả đề xuất một số khuyến nghị sau đây:  

Xây dựng cơ sở pháp lý cho việc khai thác văn hóa ẩm thực vào du lịch 

Từ năm 2010, Việt Nam đã xác định tầm quan trọng của du lịch trong tăng 

trưởng kinh tế quốc gia và địa phương. Qua nghiên cứu tác giả đã tập hợp các văn bản 

dưới đây làm nền tảng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của Vĩnh Long: Du lịch văn 

hóa ẩm thực.  

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được ban 

hành theo Quyết định số 2473/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/12/2011. 

Trong văn bản này du lịch ẩm thực được đề cập bởi thuật ngữ “ẩm thực biển” trong 

giải pháp phát triển du lịch vùng Nam Trung bộ, với tính chất là loại sản phẩm đặc 

trưng của vùng này.  

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 theo Quyết định số 201/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ngày 22/01/2013. Quy 

hoạch chi tiết rất cụ thể với hơn 200 trang, song chỉ có gần nửa trang viết về ẩm thực 
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đề cập chung chung đến các món ăn nổi tiếng, văn hóa ăn bằng đũa, món ăn nhiều gia 

vị.  

Đề án Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long theo 

Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL ngày 23/1/2015 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du 

lịch. Đề án đã xác định hàng loạt sản phẩm du lịch cần được xây dựng thành sản phẩm 

du lịch đặc thù của đồng bằng sông Cửu Long. 

Nghị quyết 01/NQ-TU ngày 06/11/2015 của Tỉnh Ủy Vĩnh Long về phát triển 

du lịch giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Kế hoạch đã xác định cụ thể: “Tầm nhìn đến năm 2030, duy trì lượng khách du lịch 

tăng bình quân hàng năm từ 7% - 9%, doanh thu tăng 15%). Về nội dung, kế hoạch 

không qui định cụ thể về sản phẩm du lịch ẩm thực nhưng đã đề cập: “Đầu tư xây 

dựng các trạm dừng chân, các cửa hàng bán sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, hàng lưu 

niệm và các sản phẩm ẩm thực được sử dụng nguyên liệu đặc trưng của địa phương 

như: rượu, nước trái cây, thủy hải sản, gốm, hàng thủ công mỹ nghệ... tạo điều kiện 

phát triển du lịch; đồng thời khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống của 

tỉnh”.  

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

Phủ.  Quy hoạch đã dự báo chỉ tiêu phát triển Du lịch vùng Tây Nam Bộ như sau: 

“Đến năm 2030 đón khoảng 52 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 111 nghìn tỷ 

đồng”. Để đạt được mục tiêu đề ra, Quy hoạch đã xác định quan điểm: “Phát triển các 

sản phẩm du lịch mang tính cạnh tranh góp phần khẳng định thương hiệu du lịch của 

Vùng trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên và đặc trưng văn 

hóa của Vùng”.  

Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 theo Quyết định phê duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch n gày 

3/8/2016, đã xác định quan điểm ưu tiên 04 dòng sản phẩm chính trong đó: “Phát triển sản 

phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, tìm hiểu văn hóa, lối sống địa phương. Phát triển 

mạnh các giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách” [3].  

Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 theo Quyết định số 2522/QĐ-BVHTTDL phê duyệt ngày 13/7/2016 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong chiến lược đã xác định hàng loạt sản phẩm du 
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lịch cần xây dựng thương hiệu để tạo sự cạnh tranh trên thị trường trong đó, “thương 

hiệu sản phẩm du lịch đồng bằng sông Cửu Long gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng 

là sinh thái sông nước” [4].  

Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ chính trị về việc Phát triển Du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn ban hành ngày 16/01/2017, xác định “Quan điểm phát triển du 

lịch phải chú trọng liên kết giữa ngành Du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong 

chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch” [1].  

Qua nghiên cứu cho thấy nội dung các văn bản do Đảng – Nhà nước ban hành 

không định hướng hoặc đề cập cụ thể đến việc khai thác văn hóa ẩm thực tạo thành 

một sản phẩm du lịch đặc thù ở mỗi địa phương. Tuy nhiên, từ Nghị quyết 08/NQ-TW 

của Bộ Chính trị đã đưa ra quan điểm về sự liên kết giữa các ngành để phát triển du 

lịch và Nghị quyết 01/NQ-TU ngày 06/11/2015 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long đã bước đầu 

xác định việc khai thác sản phẩm ẩm thực, đặc sản của địa phương vào hoạt động du 

lịch của tỉnh. Đây là những cơ sở và là tiền đề cho việc xây dựng các văn bản quy 

phạm pháp luật về việc khai thác nguồn nguyên liệu của địa phương trong quá trình 

hình thành và phát triển sản phẩm Du lịch văn hóa ẩm thực người Việt ở Vĩnh Long. 

Xác lập tính đồng bộ trong quá trình thực nghiệm mô hình liên kết  

Đồng bộ là sự phối hợp nhịp nhàng các bộ phận trong cùng một hệ thống trong 

quá trình vận hành. Tuy nhiên, sự đồng bộ rất cần có vai trò điều hành, điều phối hệ 

thống hoạt động; cũng giống như vai trò Nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc Giao hưởng 

hay dàn Hợp xướng để mỗi nhạc công, ca sĩ cùng thể hiện tác phẩm tốt nhất.  

Thực trạng phổ biến trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực là tính không 

đồng bộ giữa các cơ quan có chức năng quản lý liên quan đến lĩnh vực văn hóa, du 

lịch và nông nghiệp. Thực trạng này đã dẫn đến sự chòng chéo trong việc thực thi 

các văn bản được Nhà nước ban hành từ cấp trung ương đến cấp tỉnh. Đồng thời 

còn dẫn đến tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, tạo kẻ hở pháp luật cho 

những hoạt động khai thác sinh lợi cho du lịch nhưng lại gây ô nhiễm môi trường, 

ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng; hoặc xuất hiện các sản phẩm du lịch văn hóa 

kém chất lượng, giả danh làm ảnh hưởng đến uy tín quốc gia và sự phát triển của 

các địa phương. Mặt khác, việc ban hành văn bản từ trung ương chưa thật sự sát 

hợp với những điều kiện thực tiễn địa phương (điều kiện tự nhiên - xã hội, môi 
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trường văn hóa, tính cách cộng đồng…) vốn cần được nghiên cứu sâu trước khi xây 

dựng chính sách phát triển du lịch và văn hóa.  

Vận dụng văn hóa ẩm thực vào hoạt động du lịch tại Việt Nam được chú ý 

khoảng hai thập kỷ nay bởi các nhà nghiên cứu và chủ cơ sở kinh doanh du lịch. Tuy 

nhiên việc thực hành hoạt động này chỉ được các công ty du lịch triển khai hạn hẹp 

trong phạm vi tổ chức một hoặc hai buổi nấu ăn cho du khách như một hoạt động giải 

trí. Việc thưởng thức các giá trị văn hóa ẩm thực tại điểm đến chủ yếu qua hình thức tự 

phát. Thực tế khảo sát cho thấy, du lịch ẩm thực Việt Nam nói chung, du lịch Tây Nam 

Bộ và tỉnh Vĩnh Long nói riêng kém phát triển so với nhiều nước trên thế giới từ chiến 

lược đến hành động. Để đẩy mạnh du lịch ẩm thực, cần có sự phối hợp chặt chẽ và 

đồng bộ của doanh nghiệp tư nhân, của hệ thống nhà hàng và các hiệp hội, yếu tố quan 

trọng nhất là vai trò đầu tàu trong quản lý du lịch từ Trung ương đến địa phương. 

Trong việc xác lập tính đồng bộ của các cơ quan, tổ chức nằm trong hệ thống 

thực thi thì sự phân nhiệm một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo sự hài hòa lợi ích rất 

quan trọng. Việc xây dựng và phát triển một sản phẩm du lịch mới đòi hỏi có sự gắn 

kết chặt chẽ giữa 4 nhân tố quan trọng: nhà nông, nhà quản lý chuyên ngành, nghệ 

nhân chế biến và du khách. Từ trải nghiệm thực tế và qua nghiên cứu tác giả nhận 

thấy: thứ nhất, nhu cầu hoạt động, trải nghiệm và hưởng thụ của các đối tượng (đặc 

biệt là du khách) có tính chất quyết định cho việc xây dựng và phát triển bền vững các 

sản phẩm du lịch văn hóa. Thứ hai, nông dân và nghệ nhân (đầu bếp) là chủ thể trong 

việc làm ra nguyên liệu và chế biến các món ẩm thực, có vai trò đặc biệt quan trọng 

trong việc tạo dựng sản phẩm du lịch văn hóa ẩm thực. Thứ ba: nhà quản lý hoạt động 

văn hóa và du lịch có vai trò như một Nhạc trưởng trong dàn nhạc, hỗ trợ pháp lý, giúp 

cho việc vận hành được hài hòa và nhịp nhàng. Có như vậy mới tạo được hiệu quả 

thiết thực trong việc khai thác văn hóa ẩm thực vào hoạt động du lịch ở Vĩnh Long. 

Liên kết các ngành hữu quan trong việc tạo dựng sản phẩm đặc thù  

Sản phẩm du lịch đặc thù là sản phẩm du lịch mang tính khác biệt và đặc sắc có 

khả năng thu hút khách du lịch của một lãnh thổ. Trong đó, tính khác biệt là yếu tố 

quan trọng nhất. Tính khác biệt được hình thành bởi hai yếu tố: điều kiện tự nhiên và 

văn hóa bản địa. Tính đặc sắc là do sự sáng tạo, đầu tư chất xám của con người tạo nên 

sự độc đáo cho sản phẩm đó. Từ những phân tích trên, qui chiếu vào sản phẩm văn hóa 

ẩm thực người Việt tỉnh Vĩnh Long cho thấy: ẩm thực tỉnh Vĩnh Long cơ bản mang 
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tính duy nhất. Đồng thời hội đủ yếu tố tạo dựng thương hiệu giúp Vĩnh Long nâng cao 

khả năng cạnh tranh với thị trường trong và ngoài nước.  

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù là một nội dung chiến lược quan trọng của du 

lịch Việt Nam tại Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001 - 2010 và tầm nhìn đến 

năm 2020; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030. Do đó, việc liên kết các ban ngành có liên quan trong và ngoài tỉnh tạo dựng sản 

phẩm du lịch đặc thù từ ẩm thực là việc làm mang tính cấp thiết nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh của điểm đến du lịch Việt Nam, Tây Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long. 

Tuy nhiên, theo một nhận xét của một doanh nghiệp du lịch về ẩm thực Vĩnh 

Long: “đặc sản thì có nhưng cách khai thác thì chưa có. Nhu cầu thưởng thức đặc sản 

ẩm thực của du khách khá cao nhưng doanh nghiệp chưa biết cách khai thác yếu tố 

này. Hầu như chưa có sự liên kết giữa các doanh nghiệp tại địa phương nên khi hỏi về 

đặc sản Vĩnh Long là gì thì hầu như các doanh nghiệp du lịch địa phương chưa trả lời 

được” [BBPV số 19]. 

Do đó, trong quá trình xúc tiến đầu tư Vĩnh Long cần tiến hành xây dựng Trung 

tâm cung ứng đặc sản địa phương đặt tại Thành phố nhằm quy tụ các loại đặc sản trái 

cây, các thành phẩm sạch chế biến từ rau củ, các món ẩm thực tươi và đóng gói bao bì 

với một mức giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu mua sắm của các loại du khách đến Vĩnh 

Long; đồng thời để doanh nghiệp lữ hành cũng thuận lợi tiếp cận, quảng bá và hướng 

đến xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ ẩm thực Vĩnh Long. 

Đào tạo đội ngũ hoạt động khai thác văn hóa ẩm thực trong du lịch  

Kiến thức và kỹ năng là 2 yếu tố nền tảng của người làm du lịch. Để hướng đến 

việc xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù Du lịch văn hóa ẩm thực người Việt tỉnh Vĩnh 

Long thì đội ngũ hướng dẫn viên, chủ cơ sở du lịch, đầu bếp, cần có kiến thức và kỹ 

năng hoạt động du lịch liên quan đến văn hóa ẩm thực.  

Người hướng dẫn không phải là một đầu bếp chế biến ẩm thực hay một nông 

dân chuyên trồng trái cây đặc sản, nhưng phải có sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa, nghệ 

thuật liên quan đến món ăn, thức uống hay cách thức gieo trồng, chăm sóc và đặc tính 

sinh trưởng của các loại nguyên liệu từ thực vật và động vật do người nông dân cung 

ứng cho các cơ sở chế biến ẩm thực. Những điều kiêng kỵ trong ăn uống cũng cần có 

kiến thức để hướng dẫn du khách. Thậm chí trong những trường hợp khẩn cấp: đầu 

bếp vì lý do đột xuất không thể tiếp tục thao tác chế biến cho du khách trải nghiệm; 
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hay du khách phải cấp cứu trong những trường hợp dị ứng từ món ăn lạ… hướng dẫn 

viên đều có thể ứng phó kịp thời. Qua kiến thức và kỹ năng của người hướng dẫn, văn 

hóa ẩm thực người Việt ở Vĩnh Long và văn hóa dân gian Nam Bộ được giới thiệu và 

quảng bá đến du khách trong và ngoài nước.  

Bên cạnh đó, việc mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng nói, thực hành thao tác, giao 

tiếp văn hóa cho các chủ cơ sở và đầu bếp chế biến ẩm thực ở các cơ sở kinh doanh du 

lịch của tỉnh Vĩnh Long là vấn đề cấp bách và cần thiết. Hiện nay, những tour du lịch 

khám phá, trải nghiệm rất được nhiều người ưa chuộng, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên, để 

có thể truyền đạt được nội dung người chế biến phải kết hợp kiến thức (thông qua 

giọng nói) liên quan đến món ăn và thực hành thao tác một cách tự tin, thuần thục và 

linh hoạt. Chính sự kết hợp đầy đủ những tiêu chuẩn cần có của người hướng dẫn sẽ 

tạo nên sự khác biệt và tạo được lực hấp dẫn du khách đến với loại hình du lịch mới 

mẻ này.  

Bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và nhân văn liên quan đến ẩm thực  

Môi trường sinh thái nhân văn và ẩm thực có mối quan hệ tác động lẫn nhau. 

Khi môi trường sinh thái nhân văn thay đổi sẽ tác động làm biến đổi các nguyên liệu 

ẩm thực, đặc biệt đối với đặc sản địa phương. Do đó, bảo vệ môi trường sinh thái nhân 

văn là yếu tố quan trọng để duy trì tính ổn định và phát triển bền vững trong ẩm thực. 

Tuy nhiên, môi trường sinh thái nhân văn không tự ổn định mà có sự hỗ trợ của con 

người; trong đó việc khôi phục và củng cố hệ sinh thái truyền thống, tập trung vào 

nông nghiệp hữu cơ thân thiện và an toàn với môi trường là cách làm có hiệu quả trong 

sản xuất nông nghiệp truyền thống trước kia ở Miền Tây. Hiện nay, các nước như 

Trung quốc, Thái Lan và Đài Loan cũng đã triển khai thực hiện mô hình du lịch nông 

nghiệp. Từ những năm 80 (thế kỷ XX) đến đầu những năm 2000, “Chính phủ Đài 

Loan đã quyết định quy hoạch hơn 30 khu vực để phát triển du lịch nông nghiệp với 

mục tiêu phát triển thành một ngành kinh tế mới, tạo ra thu nhập tốt cho người nông 

dân, lý do quan trọng nhất là nhằm bảo vệ nền nông nghiệp có lịch sử hàng trăm năm 

của Đài Loan” [152].  

Các loại đặc sản về rau củ và trái cây đang là thế mạnh trong sản xuất nông 

nghiệp ở Vĩnh Long. Qua phỏng vấn đa số các hộ nông dân đều muốn phát triển sản 

xuất và gắn kết với du lịch để tạo nên thương hiệu ẩm thực cho địa phương đồng thời 

tạo được sự ổn định nguồn thu nhập gia đình, giữ được độ màu mỡ của đất trồng trọt, 
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không tổn hại đến môi sinh của nhiều loại động – thực vật khác. Do đó, nếu có một 

định hướng đúng và hợp lý của Tỉnh trên sự hài hòa lợi ích của người nông dân và cơ 

sở kinh doanh dịch vụ du lịch để tạo ra các vùng nguyên liệu chế biến ẩm thực và đặc 

sản sạch cung ứng cho thị trường tiêu dùng đang là tiềm năng rất cần khai thác ở Vĩnh 

Long. 

Ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 vào du lịch văn hóa ẩm thực 

 Trong bối cảnh công nghệ thông tin tác động, ảnh hưởng và chi phối rất nhiều 

đến nhu cầu, thị hiếu và đời sống con người. Việc ứng dụng công nghệ 4.0 để quảng 

bá, giới thiệu sản phẩm du lịch và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội liên quan đến 

văn hóa ẩm thực là cách làm cần thiết và có hiệu quả trong thời đại hiện nay. Những 

bộ phim ngắn giới thiệu ẩm thực chiếm một tỷ lệ người xem khá cao so với các loại 

sản phẩm liên quan đến văn hóa và du lịch. Không ai có thể phủ định hiệu quả thiết 

thực từ những sản phẩm tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông hiện 

đại. Một dẫn chứng cụ thể: sở dĩ ẩm thực dân gian ở một miền quê thuộc tỉnh Tứ 

Xuyên được thế giới biết đến khi Lý Tử Thất đưa lên Internet những đoạn phim ngắn 

miêu tả khung cảnh làng quê, cách trồng trọt, thu hoạch, chế biến ẩm thực từ nguồn 

nguyên liệu do chính cô làm ra, cùng với các loại dụng cụ sử dụng hàng ngày trong 

các gia đình nông thôn đã tạo thành công lớn trong việc quảng bá văn hóa nói chung 

và ẩm thực của Trung Quốc. Điều quan trọng hơn việc Lý Tử Thất trở thành triệu phú 

từ Vlog, hay sự thành công của cô đã tác động đến sự ra đời của nhiều sản phẩm “bắt 

chước”, mà chính là cô đã truyền được cảm hứng cho lớp người trẻ ở Trung Quốc, 

thậm chí một số nước Châu Á đang chạy theo xu hướng đổ về các khu công nghiệp và 

đô thị để mưu sinh. Họ bắt đầu nhận thức lại giá trị văn hóa nông thôn và phát triển tư 

duy làm giàu ngay trên quê hương của mình. Bởi vì hệ lụy từ việc di dân cơ học đến 

khu công nghiệp và đô thị, sự ồ ạt lấy chồng ngoại quốc và đua nhau đi hợp tác lao 

động nước ngoài của lớp người trẻ đã ảnh hưởng rất lớn đến lao động sản xuất nông – 

ngư nghiệp và đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng nông thôn trong mấy thập 

niên qua. Trong sản xuất và mua bán hàng hóa nông nghiệp hiện tượng “đắt đồng, ế 

chợ” và cảnh thiếu hụt lao động trẻ trong sản xuất và thu hoạch mùa vụ nông nghiệp 

đang phổ biến ở làng quê, tác động gián tiếp những ảnh hưởng không nhỏ đến việc 

khai thác nguyên liệu nông nghiệp địa phương cho việc xây dựng loại hình Du lịch văn 

hóa ẩm thực ở Vĩnh Long. 



141 

 Do đó, việc ứng dụng công nghệ 4.0 vừa bắt kịp xu hướng thời đại, vừa tạo hiệu 

quả nhanh, mạnh, rộng trong việc giới thiệu và quảng bá văn hóa ẩm thực của Việt 

Nam và các địa phương. Riêng với Vĩnh Long, cần tiến hành công nghệ số hóa thông 

tin ẩm thực địa phương trên các trang web: cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh 

Vĩnh Long, trang web Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, diadiemanuong, ivivu, 

traveloka, google map... Đồng thời thiết lập trang web độc lập về văn hóa ẩm thực 

người Việt, nhằm cung cấp thông tin (địa chỉ liên lạc, thời gian mở và đóng cửa, giá 

cả, thực đơn), cung ứng sản phẩm (thanh toán, giao hàng trực tuyến). Đồng thời, để 

kịp thời với sự tiến bộ của công nghệ thông tin, việc nghiên cứu ứng dụng Công nghệ 

thực tế ảo (Virtual Reality) và Thực tế ảo Tăng cường (Augmented Reality – AR) 

cũng cần nghiên cứu để ứng dụng trong việc quảng bá, giới thiệu qua hình ảnh sống 

động về văn hóa ẩm thực Việt ở Vĩnh Long.  

 Việc đầu tư bằng công nghệ thông tin hiện đại do Tỉnh đầu tư; ngành Văn hóa 

và Du lịch quản lý về nội dung, kết hợp với mạng lưới các vlogger từ những đầu bếp, 

chủ cơ sở kinh doanh du lịch… để giới thiệu, quảng bá về đặc sản, ẩm thực gắn với 

điều kiện tự nhiên và vùng nông nghiệp của địa phương là một trong những động thái 

quan trọng trên lộ trình khai thác văn hóa ẩm thực vào hoạt động du lịch của Vĩnh 

Long.  

 Thể nghiệm du lịch ẩm thực dân gian người Việt hướng đến hình thành loại 

hình Du lịch văn hóa ẩm thực tỉnh Vĩnh Long 

 Để xây dựng và phát triển loại hình Du lịch văn hóa ẩm thực tỉnh Vĩnh Long 

thiết nghĩ cần có một giai đoạn thể nghiệm. Thông qua một số tour phụ được bổ sung 

(gắn với tour chính) để bước đầu khảo sát nhu cầu, thị hiếu của du khách đối với món 

ăn, thức uống, kỹ thuật chế biến và không gian thưởng thức. Từ những hoạt động thể 

nghiệm này giúp cho việc triển khai mở rộng quy mô và phạm vi liên quan đến văn 

hóa ẩm thực của người Việt trong khai thác vào hoạt động du lịch của Tỉnh. Cũng qua 

hoạt động thể nghiệm này, đội ngũ hướng dẫn, đầu bếp, chủ cơ sở kinh doanh (gọi 

chung là những người làm nghề) rút được kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng và hiểu biết 

trong việc tham gia vào hoạt động văn hóa và du lịch. Việc thể nghiệm là cách “ứng 

dụng thử” để đo đạc mức độ thỏa mãn nhu cầu du khách nằm trong lộ trình hướng đến 

xây dựng tour Văn hóa ẩm thực Việt. Trong điều kiện thực tế của Vĩnh Long tác giả đề 
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xuất một vài chương trình cụ thể (có thể áp dụng cho du khách, người dân địa phương 

hoặc bất kỳ yêu cầu của các đoàn khách đến làm việc tại thành phố Vĩnh Long).  

 Chương trình “Một ngày làm đầu bếp vùng đất phù sa” 

 Đây là một trong những chương trình nằm trong tour du lịch về Vĩnh Long (1 

tour có bao nhiêu ngày thì có bấy nhiêu chương trình). Để thực hiện chương trình này 

cần xếp thực đơn và nguyên liệu chế biến một hoặc hai món trong số các món ẩm thực 

của địa phương: bánh Xèo, bánh Cống, lẩu gà Vinh Sang, mứt dừa Vinh Sang, cốm 

kẹo, tàu hũ ky Mỹ Hòa, bánh tráng nem Lục Sĩ Thành, bánh Xèo hến, Cá cóc kho lạt 

xoài bằm, chè Bưởi, bánh Tét, bánh Ít tro, Canh chua cơm mẻ, Canh chua trái bần... 

Hướng dẫn viên đưa du khách đi chợ truyền thống để chọn lựa nguyên vật liệu chế 

biến món ăn. Tại địa điểm trải nghiệm cùng với sự hướng dẫn của hướng dẫn viên và 

đầu bếp du khách tự tay chế biến, sau đó thưởng thức món ăn tại chỗ. Trong quá trình 

chỉ dẫn, hướng dẫn viên và đầu bếp phải truyền tải các giá trị đích thực trong món ăn 

uống của người Việt: giá trị văn hóa truyền thống, giá trị lịch sử, giá trị dinh dưỡng, 

khoa học, sinh dưỡng, khẩu vị, đặc tính các nguyên liệu, gia vị... 

 Thể nghiệm tour ẩm thực “Hương vị những miền quê”  

 Xây dựng thể nghiệm tour du lịch ngắn ngày thể hiện sự kết nối giữa nông 

nghiệp, văn hóa và du lịch ở Vĩnh Long. Qua đó, quảng bá về văn hóa ẩm thực thông 

qua hoạt động trải nghiệm trên vùng nguyên liệu chế biến, vườn cây trái đặc sản sạch 

của địa phương. Du khách được thưởng thức cùng lúc văn nghệ địa phương và ẩm 

thực trong một không gian ấm cúng, thân thiện để cảm nhận những giá trị văn hóa độc 

đáo và đặc trưng của người Việt ở tỉnh Vĩnh Long. Một vài gợi ý cụ thể:  

 Ngày thứ nhất  

6h30 – 7h30: đón khách tại TP Vĩnh Long và khởi hành đến xã Thuận An (thị 

xã Bình Minh). Ăn sáng trên xe (theo khẩu phần) các món: sữa đậu xanh, sữa đậu 

nành, sữa bắp, xôi Vò, xôi Lá cẩm, xôi Bắp nước cốt dừa, bánh Ít trần mặn, bánh Đúc 

mặn. Mỗi du khách được phát 1 nón lá, 1 bao tay, 1 chai nước khoáng. 

8h30 – 9h30: đến nơi, du khách tiếp xúc nông dân, hướng dẫn cách trồng, thu 

hoạch và phân loại rau xà lách xoong.  

9h45 – 11h15: đến Bình Tân tiếp xúc nông dân, hợp tác xã và trải nghiệm trồng 

và thu hoạch bắp, khoai lang.  
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11h30 – 14h00: nghỉ ngơi và thưởng thức các món ăn làm từ xà lách xoong (đồ 

xào, làm gỏi, nấu canh) các món chế biến từ bắp (bắp xào thịt, bắp luộc, chè bắp) và 

món khoai lang mắm sống cuốn lá cách. 

14h00 – 15h30: tham quan vườn trái cây, tiếp xúc chủ vườn và thưởng thức 

bưởi Năm roi, Thanh trà, Chôm chôm... 

15h30 – 17h30: tham quan làng nghề tàu hũ ky, tiếp xúc nghệ nhân làm nghề, 

thưởng thức bữa cơm chay và tráng miệng bằng các món làm từ đậu nành.  

17h30 – 19h00: về khách sạn tại Bình Minh.  

19h00 - 20h30: tham quan cảnh sông nước về đêm, thưởng thức Đờn ca tài tử 

và các món ngọt trên tàu du lịch.  

 Ngày thứ hai  

7h00 – 9h00: Đoàn tập trung ăn sáng ở quán ăn Việt và di chuyển đến cù lao 

Lục Sĩ Thành.  

9h00 – 11h30: tham quan làng nghề, tiếp xúc nghệ nhân, trải nghiệm làm bánh 

tráng.  

11h30 – 13h30: ăn trưa các món: bánh Tráng cuốn thịt, Chả giò, bánh Tráng 

dừa xúc hến xào do khách tự tay chế biến cùng một số món ăn đặc trưng vùng sông 

nước: canh chua cá ngát trái bần, cá bống kho, tép xào củ hủ dừa... 

13h30 – 14h30: đoàn di chuyển đến huyện Vũng Liêm. 

14h30 – 17h00: tham quan, gặp gỡ chủ vườn và thưởng thức trái cây măng cụt, 

sầu riêng Ri 6, xoài cát núm, mít, chuối... 

17h00 – 18h30: thưởng thức món đặc sản Vũng Liêm bánh Xèo hến, Vịt tương 

yêu, bánh Canh vịt nước cốt dừa, cháo trắng dưa mắm cá kho tiêu, tráng miệng trái cây 

địa phương. 

19h00 đoàn khởi hành về lại thành phố Vĩnh Long. Kết thúc tour du lịch. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 

 Văn hóa ẩm thực là những giá trị của ẩm thực đã được tích lũy qua nhiều thế 

hệ, nhiều năm tháng, được cộng đồng thừa nhận và gìn giữ bằng cách: đời này truyền 

lại đời sau. Mỗi một thế hệ tiếp thu thành quả của người đi trước, rồi cùng với sự năng 

động, thích ứng, người Việt đã không ngừng bổ sung, cải tiến, điều chỉnh cho phù hợp 

với khẩu vị, hoàn cảnh xã hội, điều kiện kinh tế để món ăn, thức uống của người đi 

trước được duy trì theo thời gian. Trong sự kế thừa và sáng tạo thêm đó việc quan 
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trọng có tính chất quyết định là nhận diện được giá trị đích thực của văn hóa ẩm thực. 

Ẩm thực phải đem lại cho con người sự hữu ích thiết thực thì mới tồn tại được.  

Trong chương này, tiếp thu thành quả nghiên cứu của người đi trước cùng với 

quá trình khảo sát, chiêm nghiệm thực tế tác giả đã rút ra được một số vấn đề làm cơ 

sở để thấy được sự quan trọng và cần thiết của ẩm thực trong đời sống con người và 

trong khai thác đưa vào hoạt động du lịch là đích đến của đề tài này. Trên 3 phương 

diện cấu thành đời sống: kinh tế, văn hóa và xã hội thì văn hóa ẩm thực đã được phân 

tích và chứng minh để làm rõ vai trò của nó với tư cách là một thành tố văn hóa đặc 

biệt: vừa vật thể vừa phi vật thể trong nền văn hóa của mỗi dân tộc.  

Với sự phong phú về nguồn nguyên liệu, điều kiện tự nhiên ưu đãi, tính cách 

hiền hòa, mến khách, thích sáng tạo và năng động trong lao động, sản xuất, người Việt 

ở Vĩnh Long có đầy đủ các điều kiện để có thể đưa văn hóa ẩm thực của dân tộc mình 

tham gia vào sự phát triển bền vững kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh thông qua lộ 

trình phát triển du lịch.  

Do đó, những khuyến nghị và một vài gợi ý có tính cụ thể là những đúc kết dựa 

trên điều kiện thực tiễn ở Vĩnh Long. Từ việc thiết lập một hệ thống pháp lý đảm bảo 

cho quyền lợi và nghĩa vụ của các đối tượng (các ngành, cơ sở kinh doanh du lịch, nhà 

nông, đội ngũ làm nghề…) đến việc xây dựng những mô hình có tính thể nghiệm trên 

lộ trình xây dựng sản phẩm đặc thù Du lịch văn hóa ẩm thực người Việt ở Vĩnh Long 

không xa rời với điều kiện thực tế đã và đang hiện hữu trên đất Vĩnh Long.  
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KẾT LUẬN 

 

Văn hóa ẩm thực của dân tộc - quốc gia là đề tài thú vị, hấp dẫn thu hút nhiều 

nhà nghiên cứu, không chỉ trong lĩnh vực văn hóa mà kể cả trong các ngành Nông 

nghiệp, Sinh thái học, Xã hội học, Dân tộc học, Nhân học văn hóa, Dinh dưỡng học, Y 

học... và là đối tượng nghiên cứu quan trọng đối với ngành Du lịch học và các phân 

ngành liên quan. Tổng quan các công trình nghiên cứu và khảo sát thực tế đã giúp tác 

giả định ra hướng nghiên cứu của đề tài; đồng thời xác định các vấn đề đặt ra để giải 

quyết trong nội dung luận án. Luận án với đề tài: Văn hóa ẩm thực người Việt Tây 

Nam Bộ trong phát triển du lịch (trường hợp tỉnh Vĩnh Long) được thực hiện theo 

hướng tiếp cận liên ngành Văn hóa học. Do đó, trên cơ sở tổng hợp, phân tích tài liệu, 

kết hợp với khảo sát thực địa bằng các thao tác nghiên cứu cụ thể, tác giả đã góp phần 

hệ thống lại cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đề tài; làm rõ đối tượng nghiên cứu là 

văn hóa ẩm thực người Việt trong sự tác động đa chiều và trên những điều kiện cụ thể 

của Tây Nam Bộ và Vĩnh Long. Những vấn đề đặt ra và đã giải quyết trong luận án 

như sau: 

1. Văn hóa ẩm thực là một trong rất nhiều thuật ngữ phái sinh từ khái niệm văn 

hóa. Mỗi dân tộc, mỗi vùng lãnh thổ đều có một nền ẩm thực độc đáo, phản ánh điều 

kiện tự nhiên, tiến trình lịch sử và các điều kiện kinh tế, văn hóa và xã hội. Đây là 

thuật ngữ đa nghĩa, ở mỗi góc độ tiếp cận nhà nghiên cứu có nhận thức và cách phản 

ánh khác nhau. Chính sự phản ánh đa chiều này giúp cho việc nhận diện được đặc 

điểm, giá trị văn hóa ẩm thực người Việt trong sự tương đồng và dị biệt với các địa 

phương khác ở vùng Nam Bộ. Ngoài việc phân tích nội hàm của các khái niệm, tác giả 

đã dựa trên các luận điểm cơ bản của lý thuyết Sinh thái văn hóa và Giao lưu tiếp biến 

văn hóa để làm rõ văn hóa ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ và Vĩnh Long trên những 

điều kiện lịch sử, tự nhiên, xã hội và môi trường văn hóa mà cộng đồng cư dân Việt đã 

chịu tác động, chịu ảnh hưởng suốt hơn 300 năm qua.  

2. Vĩnh Long – trường hợp nghiên cứu của đề tài, nằm trong vùng Tây Nam Bộ, 

vừa có những điểm tương đồng với toàn vùng về tự nhiên, lịch sử, văn hóa, loại hình 

kinh tế; vừa có những nét riêng, tạo nên sắc thái độc đáo trên hai phương diện: văn hóa 

vật thể và văn hóa phi vật thể. Đây còn là một trong 3 nơi ở Tây Nam Bộ sớm định 

hình trong lịch sử khẩn hoang của lưu dân người Việt; nằm trong khu vực “văn minh 
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miệt vườn”, có nền văn hóa vật chất phát triển mà ẩm thực của người Việt là một minh 

chứng sinh động nhất. Lưu dân Việt từ Đàng ngoài và Miền Trung đến Vĩnh Long đã 

mang theo những kiến thức sinh tồn và một kỹ năng chế biến ẩm thực có tính thích 

ứng cao làm hành trang đi khẩn hoang, lập ấp. Với tinh thần “bám đất, dựng làng”, 

một tư duy năng động, thích cải tiến, sáng tạo và một khả năng thích ứng cao với mọi 

hoàn cảnh hơn 300 năm qua họ đã tạo ra một nền ẩm thực phong phú và đa dạng, bổ 

sung vào tài sản văn hóa ẩm thực của người Việt trên cả nước.  

3. Sở dĩ Tây Nam Bộ có một danh mục phong phú và đa dạng các loại món ăn, 

thức uống đậm đà bản sắc văn hóa vùng vì nơi đây thừa hưởng được sự ưu đãi của 

thiên nhiên. Trên vùng đất này, 2 dòng sông Tiền và Hậu qua bao thế kỷ chuyên chở 

phù sa màu mỡ cung cấp cho các vườn cây ăn trái, những cánh đồng lúa và có vai trò 

to lớn trong sự phát triển kinh tế nông nghiệp của toàn vùng. Vĩnh Long có vị trí địa lý 

đặc biệt, là một bình nguyên nằm giữa hai dòng sông dồi dào phù sa và phong phú các 

loại thực vật, động vật. Đây chính nền tảng quan trọng hình thành vùng nguyên liệu đa 

dạng, dồi dào, được bao nhiêu lớp người Việt khai thác, tận dụng và không ngừng bổ 

sung bằng các biện pháp nuôi trồng để cung ứng cho nhu cầu sinh tồn của cộng đồng. 

Và qua đó, xây dựng một nền văn hóa ẩm thực mang đặc trưng của vùng nhưng cũng 

có nét riêng độc đáo của tỉnh Vĩnh Long. Mặt khác, những thế kỷ qua, Vĩnh Long còn 

là một trong các tỉnh dẫn đầu về nghề làm vườn, làm ruộng và nuôi thủy sản; tạo 

nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu cung cấp cho thị trường tiêu dùng trong và 

ngoài nước; đồng thời là nguồn nguyên liệu chủ yếu trong việc chế biến và tiêu dùng 

ẩm thực của người dân địa phương và khách du lịch.  

4. Vĩnh Long không chỉ được tự nhiên ưu đãi một vị trí địa lý thuận lợi cho phát 

triển nông – ngư nghiệp, đây còn là vùng đất cộng cư của 3 dân tộc lâu đời: Việt, 

Khmer, Hoa (trong đó người Việt trên 97% tổng dân số) nên để lại những dấu ấn độc 

đáo trong quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa giữa các tộc người. Quá trình đó tác 

động đến việc hình thành các món ăn mang đặc trưng văn hóa ẩm thực của mỗi dân 

tộc nhưng được dung hợp một cách tinh tế, hài hòa. Quá trình giao lưu và tiếp biến 

giữa các dân tộc cũng đồng thời là quá trình thích nghi, dung hợp và biến đổi văn hóa 

ẩm thực biểu hiện sinh động từ những bữa cơm hàng ngày tại gia cho đến những mâm 

cỗ lễ vật dâng cúng tổ tiên và thần linh vào các dịp lễ tết. Với tinh thần cởi mở, người 

Việt đã dang tay tiếp nhận những giá trị văn hóa ẩm thực của các dân tộc cộng cư rồi 
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cải tiến, sáng tạo thêm để làm phong phú nền ẩm thực của dân tộc mình. Sự dung hợp 

này trước hết xuất phát từ nhu cầu sinh tồn, nhưng nó còn ý nghĩa lớn lao hơn chính là 

dung hợp để các dân tộc cùng tồn tại. Do vậy, ẩm thực của người Việt thể hiện rất rõ 

tinh thần cộng cảm với các dân tộc sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

5. Văn hóa ẩm thực của một dân tộc hay một vùng đất được nhận diện thông 

qua đặc điểm, vai trò và giá trị của nó. Trên một vùng sông nước và nông nghiệp phát 

triển, các loại động vật, thực vật có sẵn trong tự nhiên hay được đầu tư nuôi trồng đã là 

nguồn nguyên liệu phong phú, dồi dào dùng chế biến các món ẩm thực. Do có lợi thế 

trong việc sở hữu hệ thống kênh rạch chằn chịt so với các vùng khác trong cả nước, do 

đó tính sông nước đã dần được định hình trong văn hóa nói chung và văn hóa ẩm thực 

nói riêng của người Việt ở tỉnh Vĩnh Long. Người Việt đã tận dụng tất cả thực – động 

vật vùng sông nước mà thiên nhiên ban tặng trong việc chế biến ẩm thực. Để có được 

kết quả này, các vị tiền nhân đã phải chắt lọc kinh nghiệm ăn uống trong suốt quá trình 

khai hoang lập ấp. Chính thái độ tận dụng sản vật thiên nhiên của người Việt đã tạo 

một sắc thái văn hóa ẩm thực độc đáo vùng đất Tây Nam Bộ, trong đó có tỉnh Vĩnh 

Long. 

6. Văn hóa ẩm thực của người Việt ở Vĩnh Long biểu hiện một cách cụ thể, sinh 

động qua cách khai thác nguồn nguyên liệu ẩm thực; qua những kỹ thuật chế biến, bảo 

quản hoặc bí quyết được bảo lưu trong gia đình và cộng đồng; tạo ra một danh mục 

phong phú các món ăn – thức uống dùng trong đời sống hàng ngày cho đến những dịp 

lễ tết quan trọng. Người Việt Tây Nam Bộ có khẩu vị riêng được hình thành qua nhu 

cầu hoạt động thực tiễn và sự dung hợp văn hóa với các dân tộc khác tạo nên tính đặc 

trưng và độc đáo của ẩm thực. Cách khai thác nguồn nguyên liệu, cách chế biến tác 

động rất lớn đến địa điểm thưởng thức thích hợp. Tất cả tạo nên một không gian văn 

hóa, trong đó đội ngũ khai thác, chế biến, thưởng thức đều là chủ thể quyết định sự tồn 

tại hoặc mất đi của văn hóa ẩm thực. 

7. Ngày nay, du lịch trở thành một ngành “công nghiệp không khói”, một ngành 

“kinh tế mũi nhọn” của quốc gia và địa phương. Tây Nam Bộ nói chung và Vĩnh Long 

trong xây dựng chiến lược phát triển một cách bền vững luôn đặt du lịch vào vị trí 

quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế của tỉnh. Do đó, các giá trị văn hóa dân gian, truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc 

đã và đang chú trọng trong việc khai thác đưa vào hoạt động du lịch. Bất kể loại hình 
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du lịch nào thì ẩm thực cũng có vai trò thiết yếu, vừa biểu hiện bản sắc độc đáo của 

dân tộc, vừa thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ cái ngon, cái đẹp của con người. Tuy nhiên, 

để thúc đẩy sự gắn kết giữa chăn nuôi, trồng trọt; qua đó quảng bá, tuyên truyền về nét 

đẹp văn hóa vật chất và tinh thần của một dân tộc; đồng thời khẳng định bản sắc văn 

hóa dân tộc Việt gắn với lịch sử khai khẩn và phát triển Tây Nam Bộ, thiết nghĩ không 

gì cụ thể, sống động, hấp dẫn như văn hóa ẩm thực. Hay nói kiểu khác, xây dựng loại 

hình du lịch văn hóa ẩm thực Việt ở Vĩnh Long chính là hướng đến những mục đích 

tốt đẹp và hữu ích đó.  

8. Văn hóa ẩm thực từ trước đến nay được cộng đồng làm du lịch tiếp nhận như 

một hoạt động hỗ trợ, chưa xem đây là một sản phẩm du lịch. Điều này thể hiện trong 

hệ thống văn bản quy phạm về phát triển du lịch ở Việt Nam nói chung và Tây Nam 

Bộ, tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Thực tế cho thấy, du lịch văn hóa ẩm thực kém phát 

triển so với nhiều nước trên thế giới từ chiến lược đến hành động. Để đẩy mạnh du lịch 

văn hóa ẩm thực, cần có sự phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp tư nhân, của hệ thống 

nhà hàng và các hiệp hội nghề nghiệp là rất quan trọng, vai trò Nhà nước trong quản lý 

du lịch từ Trung ương đến địa phương. Trên cơ sở thực tiễn và căn cứ các văn bản có 

tính pháp quy, tác giả đề xuất và khuyến nghị, xoay quanh các vấn đề: bảo tồn vùng 

sản xuất nguyên liệu chế biến đặc sản; lưu giữ cách chế biến và bảo quản ẩm thực 

truyền thống; bảo tồn không gian văn hóa ẩm thực, đào tạo ngồn nhân lực và tạo ra sản 

phẩm mới trên nguồn nguyên liệu và đặc sản ẩm thực sẵn có. Hay việc sử dụng các 

phương tiện truyền thông; ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động du lịch và xây dựng 

sản phẩm Du lịch văn hóa ẩm thực đặc thù tỉnh Vĩnh Long. Bản chất của những đề 

xuất, khuyến nghị nhằm đa dạng hóa và chuyên môn hóa sản phẩm du lịch, định ra 

tiêu chí cốt lõi nhằm từng bước phát triển bền vững du lịch tỉnh Vĩnh Long trong 

tương lai; giảm thiểu tối đa ảnh hưởng, hệ quả giữa du lịch và văn hóa ẩm thực theo xu 

hướng du lịch toàn cầu hóa hiện nay. Đây là vấn đề chưa được đề cập từ các công trình 

nghiên cứu trước đây. 

9. Xây dựng một sản phẩm du lịch hay một loại hình du lịch mới cần có một lộ 

trình thực hiện. Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn ở Tây Nam Bộ và Vĩnh Long để làm 

rõ đối tượng nghiên cứu là văn hóa ẩm thực người Việt trong phát triển du lịch tác giả 

càng lúc càng nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề: cần có những bước đi thích 

hợp, tạo nên tính bền vững trên lộ trình hướng tới hoàn thiện loại hình Du lịch văn hóa 
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ẩm thực Việt ở tỉnh Vĩnh Long. Đó là những kiến giải dựa trên các điều kiện thực tiễn 

của Việt Nam, Tây Nam Bộ và Vĩnh Long. Đó là sự kết hợp đồng bộ giữa các ngành 

hữu quan (Văn hóa, Nông nghiệp, Du lịch, Kinh tế, Đầu tư) ở góc độ quản lý nhà nước 

để sự vận hành của mỗi ngành (mang chức năng riêng) đều hướng đến một mục tiêu 

chung: Du lịch văn hóa ẩm thực. Đó là những cách thể nghiệm một số hoạt động từ 

thấp đến cao; từ việc đào tạo đội ngũ hành nghề (hướng dẫn, đầu bếp, thiết kế tour...) 

đến việc thiết lập mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa các nhà hàng, khách sạn, khu du 

lịch, điểm tham quan để sản phẩm du lịch đáp ứng được nhu cầu du khách một cách 

tốt nhất.  

10. Xu hướng biến đổi khí hậu toàn cầu, nạn ô nhiễm môi trường, hiện tượng di 

dân cơ học đã xáo trộn cơ cấu dân số ở nông thôn, tình trạng bất ổn do dịch bệnh đang 

ảnh hưởng không nhỏ đến Tây Nam Bộ. Là vùng có nền nông nghiệp phát triển lâu 

đời, chiếm tỉ trọng cao trong kinh tế quốc dân, việc phát triển du lịch ẩm thực nơi đây 

có một nền tảng vững chắc. Sự phát triển kinh tế nông nghiệp song hành cùng phát 

triển du lịch văn hóa, trong đó Du lịch văn hóa ẩm thực Việt là giải pháp có tính trước 

mắt và lâu dài trong việc tạo ra một vùng sinh thái – nhân văn bền vững; giải quyết 

được những bài toán đặt ra về quản lý xã hội; giải quyết vấn đề lao động, việc làm; xây 

dựng cảnh quan, môi trường nông nghiệp xanh sạch đẹp; tạo được điểm đến thân thiện 

và bổ ích trên phương diện văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần cho những ai đến Tây 

Nam Bộ và Vĩnh Long.  

Cuối cùng, với kết quả nghiên cứu luận án người viết hy vọng sẽ đóng góp thiết 

thực vào việc nâng cao vị thế ngành du lịch ở Tây Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long trong 

tương lai. Tiềm ẩn trong nội dung luận án là khát vọng hướng đến một đời sống sung 

túc và ổn định của cộng đồng người Việt ở Vĩnh Long khi tham gia vào xây dựng mô 

hình Du lịch văn hóa ẩm thực. Điều đó cũng chính là tâm nguyện của người viết với tư 

cách là một nghiên cứu sinh được đào tạo từ Trường Đại học Trà Vinh. 
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 1.2 Đặc sản nông nghiệp, các loại ẩm thực ở thành phố Vĩnh Long và huyện 
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Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 
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PHỤ LỤC 2 DANH SÁCH CÁC MÓN ĂN UỐNG, ĐẶC SẢN 

CỦA NGƯỜI VIỆT TỈNH VĨNH LONG VÀ TÂY NAM BỘ 

 

STT TÊN MÓN ẨM THỰC 

Các món nấu, hầm 

1 Bò kho. 

2 Thịt bò / thịt heo kho riệu. 

3 La gu gà / sườn heo. 

4 Gà nấu đậu. 

5 Bao tử heo nấu tiêu xanh. 

6 Gà rô ti. 

7 Cà ri vịt xiêm / gà / ngỗng. 

8 Gà nấu nấm. 

9 Bao tử heo nấu tiêu xanh. 

10 Vịt nấu chao. 

11 

Xương heo hầm rau củ: bí xanh / bí đỏ / củ sen / củ ấu / khoai môn / bắp 

non / bông atiso / củ dền / củ su / khoai lang / đu đủ / dưa hường / 

nấm… 

12 Khổ qua hầm. 

13 Gà ác hầm thuốc bắc. 

14 Bí hầm dừa. 

15 Gà hầm sả. 

16 Rắn hầm đu đủ. 

17 Măng tươi hầm vịt / xương heo / đuôi heo / giò heo / ngỗng. 

18 Bồ câu hầm hạt sen. 

19 Xương heo hầm cải chua. 

20 Xương heo hầm củ cải muối. 

21 Phở 

22 Bún bò huế 

Các món canh 
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23 Canh thịt nạc nấu rau củ. 

24 Canh cá lóc nấu rau củ. 

25 Canh tôm tép nấu rau củ. 

26 Canh cá thác lát nấu rau củ. 

27 Canh nghêu mồng tơi. 

28 Canh rau tập tàng cua đồng. 

29 Canh tôm thịt nấu với khoai mỡ / lang / cao / từ. 

30 Canh thịt ba rọi cải bẹ xanh. 

31 Canh xà lách xoong thịt bằm. 

32 Canh rong biển thịt bằm. 

33 Canh nấm. 

34 Canh khổ qua. 

35 
Canh chua cá lóc / cá basa / tôm / cá điêu hồng / ngát / khô cá đuối / 

chèo bẻo / bốp… 

36 Canh chua lá giang. 

37 Canh chua cá linh bông điên điển. 

38 Canh chua bông súng cá lóc. 

39 Canh chua rô đồng lá me non. 

40 Canh chua cơm mẻ. 

Các món luộc 

41 Rau củ luộc chấm chao / mắm còng lột / kho quẹt. 

42 Thịt gà luộc chấm muối ớt / mắm chua ngọt. 

43 Thịt gà luộc rắc lá chanh. 

44 Thịt vịt luộc chấm mắm gừng. 

45 Thịt vịt luộc trộn gỏi bắp chuối. 

46 Thịt heo luộc chấm mắm chua ngọt / mắm tôm / mắm nêm. 

47 Thịt heo luộc trộn mắm tép / dưa mắm / mắm thái. 

48 Thịt heo luộc cuốn bánh tráng. 

49 Thịt bò / lòng bò luộc sả gừng chấm mắm nêm. 

50 Lòng heo luộc chấm mắm chua ngọt. 

51 Khoai mì luộc nước dừa tươi. 
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52 Ốc luộc sả lá chanh. 

53 Thịt ba chỉ luộc. 

54 Trứng luộc hồng đào.  

55 Bắp / chuối / khoai luộc. 

56 Hến / tôm / tép / cá / cua luộc. 

Các món chè 

57 Chè đậu các loại (đậu đen, trắng, đỏ, xanh, ngự, ván…). 

58 Chuối chưng. 

59 Chè thưng. 

60 Chè bà ba. 

61 Sâm bổ lượng. 

62 Chè bưởi. 

63 Chè trái cây. 

64 Mủ gòn. 

65 Mủ trôm. 

66 Chè mè đen. 

67 Chè đậu xanh phổ tai / nha đam / củ sen.  

68 Chè khoai mì. 

69 Chè khoai môn lá dứa. 

70 Chè khoai môn bột báng nước cốt dừa. 

71 Chè khoai cao nước cốt dừa. 

72 Chè bắp. 

73 Sương sa hạt lựu. 

74 Sương sáo nước cốt dừa. 

75 Sương sáo hạt é. 

76 Bông cỏ. 

77 Chè hạt sen. 

78 Chè trôi nước. 

79 Chè thập cẩm. 

80 Chè khoai mì. 

81 Chè củ năng.  
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82 Chè bột xắt  

83 Chè hột gà. 

84 Chè bạch quả. 

Các món bánh 

85 Bánh tét nhân chuối / đậu / chuối đậu mỡ.  

86 Bánh ít nhân dừa / đậu / mặn. 

87 Bánh lá dừa. 

88 Bánh cúng. 

89 Bánh ú nước tro. 

90 Bánh bò hấp / nướng. 

91 Bánh bò thốt nốt. 

92 Bánh tiêu. 

93 Bánh tai yến / tai heo. 

94 Bánh khoai mì nướng. 

95 Bánh da lợn. 

96 Bánh đúc. 

97 Bánh bèo ngọt / mặn. 

98 Bánh ít trần. 

99 Bánh tằm nước cốt dừa. 

100 Bánh tằm khoai mì 

101 Bánh chuối hấp nước cốt dừa / chuối chiên. 

102 Bánh lá mít / lá mơ chấm nước cốt dừa. 

103 Bánh xèo nhân thịt vịt bằm / tôm thịt / hến.  

104 Bánh cống. 

105 Bánh tép. 

106 Bánh khọt. 

107 Bánh bông lan. 

108 Bánh in.  

109 Bánh hỏi heo quay / thịt nướng. 

110 Bánh cuốn. 

111 Bánh ướt. 
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112 Bánh tráng nướng. 

113 Bánh cam. 

114 Bánh vòng. 

115 Bánh bông lan ngọt / bánh bông lan trứng muối. 

116 Bánh bao. 

117 Bánh mì. 

118 Bánh trung thu. 

119 Bánh pía. 

120 Bánh đúc. 

121 Bánh mặn. 

122 Bánh bột lọc. 

123 Bánh thuẫn. 

124 Tàu hủ bánh lọt. 

Các loại xôi 

125 Xôi vò 

126 Xôi gấc 

127 Xôi đậu xanh / đen / đỏ / phộng / sen. 

128 Xôi nếp than 

129 Xôi lá cẩm 

130 Xôi lá dứa. 

131 Xôi sầu riêng 

132 Xôi bắp 

133 Xôi thập cẩm (mặn) 

134 Xôi đậu phộng 

135 Xôi chiên giòn. 

Món hấp – chưng 

136 Các loại xôi, bánh. 

137 Rau củ hấp. 

138 Gà hấp hành / mướp / cải thìa / cải bẹ xanh / bia / rượu / rau răm / nấm 

139 Cá chẽm hấp gừng / xì dầu / chưng tương hột.  

140 Cá lóc hấp mỡ hành / bầu. 
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141 Tôm hấp nước dừa / bia. 

142 Bí đỏ nhồi thịt hấp / chưng óc heo. 

143 bắp cải cuốn thịt hấp. 

144 Cải bẹ xanh cuộn cá thác lát hấp sả gừng. 

145 Ốc hấp lá gừng / khóm. 

146 Cua hấp bia 

147 Mắm chưng hột vịt 

148 Thịt dê hấp lá tía tô. 

149 Nghêu hấp sả 

150 Mực hấp gừng 

151 Đậu hủ dồn thịt hấp 

152 Chả trứng hấp. 

153 Chân gà hấp hành. 

Món nướng, quay 

154 Cá lóc nướng trui 

155 Tôm nướng muối ớt 

156 Cà tím nướng mỡ hành 

157 Gà nướng đất sét 

158 Mực nướng sa tế 

159 Sườn heo nướng mật ong 

160 Bà nướng lá lốt 

161 Thịt bò nướng ống tre 

162 Hàu nướng phô mai 

163 Thỏ nướng mù tạt 

164 Cút nướng tỏi ớt 

165 Ếch nướng mọi 

166 Ốc nướng tiêu 

167 Chuột nướng 

168 Khoai lang nướng chấm mỡ hành. 

169 Bắp nướng mỡ hành. 

170 Chuối nếp nướng. 
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171 Bánh khoai mì nướng. 

172 Thịt bê thui. 

173 Giò heo thui 

174 Gà rang muối ớt. 

175 Cua - ghẹ rang muối 

176 Thịt heo rừng rang sả ớt 

177 Heo quay 

178 Vịt quay 

179 Thỏ quay 

180 Cá lóc quay me cuốn bánh tráng 

Món xào 

181 Cải ngồng xào tỏi 

182 Bông thiên lý xào tỏi 

183 Rau muống xào tỏi 

184 Thịt bò xào khổ qua 

185 Lòng gà xào mướp 

186 Lòng heo xào thập cẩm 

187 Mì xào hải sản 

188 Sườn xào chua ngọt 

189 Khổ qua xào trứng 

190 Đọt choại xào thịt bò 

191 Thịt heo xào bí ngòi 

192 Trâu xào sả ớt 

193 Ếch xào lăn 

194 Nấm rơm xào sả ớt 

195 Lươn xào sả ớt 

196 Rau củ xào thập cẩm 

197 Thịt bò xào ngồng tỏi 

198 Măng xào thịt / tép 

199 Sườn xào chua ngọt 

200 Bún thịt xào 
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201 Mì xào bò / hải sản 

202 Mắm ruốc xào sả ớt 

203 Bông thiên lý xào thịt bò 

204 Vịt lộn xào me 

205 Lươn / ếch xào lăn  

206 Chuột xào lá cách / sả ớt / xào lăn 

207 Hến xào hành xúc bánh tráng dừa 

Món chiên 

208 Trứng chiên 

209 Cá chiên tươi dầm nước mắm xoài bằm 

210 Cá muối sả chiên 

211 Thịt muối chiên 

212 Cánh gà chiên nước mắm 

213 Cá cơm lăn bột chiên 

214 Khô chiên giấm đường 

215 
Các loại rau củ quả chiên: khoai lang / khoai môn / đậu bắp / khoai tây / 

hành tây / sa kê / chuối 

216 Đậu hủ non chiên giòn 

217 Xôi chiên 

218 Bánh khoai chiên 

219 Bánh tét chiên 

220 Chuối chiên 

221 Cá chiên sốt cà chua 

222 Cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng 

223 Cơm cháy chiên giòn 

224 Đuông dừa chiên 

225 Bánh bao chiên. 

226 Bánh phồng tôm chiên. 

227 Chả giò chiên 

Món kho 

228 Cá lòng tong kho tiêu  
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229 Tóp mỡ kho quẹt 

230 Thịt ba rọi kho tiêu 

231 Thịt trâu kho sả 

232 Thịt kho mắm ruốc 

233 Cá kho tộ: bống trứng / lóc / rô / basa / điêu hồng / út / cóc … 

234 Thịt heo kho hột vịt (thịt kho tàu)  

235 Cá linh kho mía 

236 Cá đối kho cà / khóm 

237 Thịt trâu kho nước dừa 

238 Thịt heo kho Cô-ca 

239 Thịt heo kho măng chua 

240 Mắm kho 

241 Cá kèo kho rau răm 

242 Vịt kho gừng 

243 Gà kho sả ớt 

244 Thịt ba chỉ kho củ riềng 

245 Heo quay kho cải chua 

246 Các loại cá kho cà chua: nục / điêu hồng /  

247 Thịt kho tương hột 

248 Mít non kho  

249 Củ hủ dừa kho 

250 Hủ tiếu bò kho 

251 Thịt vịt kho măng tươi 

252 Thịt ba rọi kho củ cải muối 

253 Cá chạch kho nghệ 

254 Thịt kho trứng vịt muối 

255 Thịt heo kho cái dừa khô 

256 Nấm kho sả ớt 

257 Tôm kho tàu 

258 Sườn heo kho măng tươi 

Đặc sản ẩm thực tỉnh Vĩnh Long 
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259 Khoai lang Bình Tân  

260 Xà lách xoong Thuận An 

261 Bưởi Năm roi Bình Minh  

262 Trái Thanh Trà Bình Minh  

263 Khoai lang mắm sống 

264 Tàu hủ ky Mỹ Hòa 

265 Bánh tráng nem Lục Sĩ Thành 

266 Xoài cát núm Vũng Liêm 

267 Cam sành Tam Bình 

268 Chôm chôm Bình Hòa Phước 

269 Cá cóc kho lạt xoài bằm 

ĐẶC SẢN ẨM THỰC TÂY NAM BỘ 

Đặc sản ẩm thực tỉnh Long An 

270 Gạo nàng thơm Chợ Đào 

271 Dưa hấu Long Trì 

272 Rượu đế Gò Đen 

273 Thanh long Châu Thành 

274 Đậu phộng Đức Hòa 

275 Bánh tét Long An 

276 Canh chua cá chốt 

277 Lẩu mắm Long An 

278 Mắm còng Cần Giuộc 

Đặc sản ẩm thực tỉnh Tiền Giang 

279 Hủ tiếu Mỹ Tho 

280 Mắm tôm chà 

281 Chuối quết dừa 

282 Bún gỏi già 

283 Khô cá bông lau 

284 ốc gạo Tân Phong 

285 Bánh giá 

286 Bánh bèo 
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287 Chả nướng 

288 Sầu riêng Ngũ Hiệp 

289 Vú sữa Lò Rèn 

290 Mắm còng lột 

291 Nước mía Mỹ Tho 

Đặc sản ẩm thực tỉnh Trà Vinh 

292 Chả hoa Năm Thụy 

293 Nước mắm rươi Long Vinh 

294 Tôm khô Vinh Kim 

295 Bánh tráng Trà Vi 

296 Bún nước lèo  

297 Bánh canh Bến Có 

298 Chù ụ rang me 

299 Bánh tét cốm dẹp 

300 Bún suông 

301 Cháo ám 

302 Trái quách 

303 Dừa sáp 

304 Bánh tét Trà Cuông 

305 Củ cái muối Chịt Sa 

306 Chuối Tá quạ 

307 Mắm bồ hóc 

Đặc sản ẩm thực tỉnh Bến Tre 

308 Cơm dừa 

309 Đuông dừa 

310 Bánh tráng Mỹ Lồng 

311 Bánh phồng Sơn Đốc 

312 Kẹo dừa 

313 Chuột dừa 

314 Chuối đập nước cốt dừa 

315 Rượu dừa 
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316 Rượu Phú Lễ 

317 Bánh xèo ốc gạo 

318 Bánh canh bột xắt nước cốt dừa 

Đặc sản ẩm thực tỉnh Đồng Tháp 

319 Bánh phồng Sa Giang 

320 Nem Lai Vung 

321 Hủ tíu Sa Đéc 

322 Cá lóc nướng cuốn lá sen non 

323 Quýt hồng Lai Vung 

324 Hồng Sen Tửu 

Đặc sản ẩm thực tỉnh An Giang 

325 Bún cá 

326 Gỏi sầu đâu 

327 Cơm tấm Long Xuyên 

328 Bò Bảy núi 

329 Bánh xèo núi Cấm 

330 Tung lò mò 

331 Cháo bò Tri Tôn 

332 Bánh bò thốt nốt 

333 Lẩu cá linh bông điên điển 

334 Cơm nị - cà púa 

335 Mắm Châu Đốc 

336 Khô rắn  

337 Trái Mây gai 

338 Đường thốt nốt 

339 Nước thốt nốt 

Đặc sản ẩm thực tỉnh Kiên Giang 

340 Nước mắm Phú quốc 

341 Tiêu xanh Phú Quốc 

342 Ghẹ Hàm Ninh 

343 Bún quậy 
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344 Gỏi cá trích 

345 Bún cá 

346 Bún kèn 

347 Cà xỉu 

Đặc sản ẩm thực tỉnh Cà Mau 

348 Mắm ba khía Rạch Gốc 

349 Chả trứng mực Đất Mũi 

350 Gỏi nhộng ong rừng U Minh 

351 Khô Cà Mau 

352 Bánh tầm cay 

353 Mật ong rừng U Minh 

354 Cua Cà Mau 

355 Tôm khô Rạch Gốc 

Đặc sản ẩm thực tỉnh Bạc Liêu 

356 Bánh tằm Ngan dừa 

357 Bún bò cay 

358 Xà pấu 

359 Mắm chua Vĩnh Hưng 

360 Hủ tíu bò cay 

361 Mắm cá chốt Bạc Liêu 

362 Bánh tầm bì 

Đặc sản ẩm thực tỉnh Sóc Trăng 

363 Bún nước lèo 

364 Bún gỏi dà 

365 Bánh pía 

366 Bánh ống 

367 Mè láo 

368 Bánh dứa 

369 Mì sụa 

370 Xá bấu Vĩnh Châu 

371 Mắm chiên 
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372 Ngồng tỏi 

373 Khô trâu Thạnh Trị 

374 Lạp xưởng Vũng Thơm 

Đặc sản ẩm thực thành phố Cần Thơ 

375 Bánh cống 

376 Bánh tét lá cẩm 

377 Gà um dâu Hạ Châu 

378 Nem nướng Cái Răng 

379 Bánh hỏi heo quay Phong Điền 

380 Vịt nấu chao 

381 Rượu mận Sáu Tia 

382 Dâu Hạ Châu 

Đặc sản ẩm thực tỉnh Hậu Giang 

383 Khóm Cầu Đúc 

384 Bánh xèo củ hủ khóm 

385 Quýt đường Long Trị 

386 Cháo lòng Ngã Bảy 

387 Cam sành Ngã Bảy 

388 Đọt choại 

389 Cá thác lác 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

PHỤ LỤC 3  HÌNH ẢNH KHẢO SÁT THỰC ĐỊA Ở VĨNH LONG  

3.1 Những cá nhân liên quan việc nghiên cứu đề tài  

  

Hình 1: anh Trần Văn Tuấn chế biến mứt 

dừa Khu du lịch Bến Thành - Vinh Sang 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 2: ông Đinh Công Hoàng - Chủ cơ sở sản 

xuất Tàu hủ ky Ba Hoàng. 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

  

 

Hình 3: ông Trương Văn Bo - nông dân 

trồng xà lách xoong xã Thuận An 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 4: ông – bà Nguyễn Thị Hằng – Cơ sở chế 

biến bánh tráng cù lao Lục Sĩ Thành.  

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 
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Hình 5: chị Châu Thị Phương Thảo - 

Homestay Phương Thảo. 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

Hình 6: Anh Nguyễn Thanh Hạo Nguyên – 

 Homestay Ba Lình. 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 
 

Hình 7: Anh Võ Thanh Kiệt – Đầu bếp nhà 

hàng Phương Thủy.  

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

Hình 8: Chị Phạm Thị Ngọc Trinh –  

Homestay Út Trinh.  

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 
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Hình 9: Chị Nguyễn Thị Hiền Ngoan – 

Homestay Năm Thành.  

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

Hình 10: Chị Dương Diệu Hiền và Nguyễn 

Thị Hoàng Oanh – Chủ cơ sở Coco home 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

 

  

 

Hình 11: Anh Nguyễn Trúc Duyên  

– Nhà hàng Bến Thành - Vinh Sang.  

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 12:  Chị Huỳnh Thị Ngọc Thy  

–  Homestay Hai Đào.  

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 
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3.2 Một số đặc sản, nguyên liệu chế biến ẩm thực tại địa phương  

  

Hình 13: Xà lách xoong Thuận An xã Thuận 

An huyện Bình Minh 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

 

Hình 14: Tàu hủ ky Mỹ Hòa xã Mỹ Hòa, huyện 

Bình Minh 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

  

 

Hình 15: Điểm du lịch Vườn trái cây  

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 16: Bưởi Năm Roi – đặc sản Vĩnh Long 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 
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Hình 17: Thanh Trà Bình Minh 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 18: Chôm chôm xã Bình Hòa Phước 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

 

  

 

Hình 19: Vườn Sa pô xã Bình Hòa Phước 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 20:  Vườn Xoài huyện Vũng Liêm 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

 



22 

3.3 Một số món ẩm thực người Việt ở Vĩnh Long  

  

 

Hình 21: Cốm kẹo Cửu Long sản xuất tại xã An Bình huyện Long Hồ 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

  

 

Hình 22: Lẩu bò Bảy Mập xã Thanh Đức, 

huyện Long Hồ.  

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 23: Gà hấp nước mắm tại Homestay 

Cocohome xã An Bình, huyện Long Hồ 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 
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Hình 24: Gỏi tép rong bông điên điển 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 25: Cá lóc nướng cuốn bánh tráng 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

 

  

 

Hình 25: Lươn um lá cách nước cốt dừa 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 26: Mứt dừa dẻo Vinh Sang 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 
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Hình 27: Chè đậu trắng 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 28: Rượu đế Vinh Sang 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

 

 

  

 

Hình 29:  Bún mắm  

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 30: Cá Tai tượng chiên xù 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 
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Hình 31: Bánh lá mít nước cốt dừa 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 32: Bánh bò đường thốt nốt 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

 

 

  

 

Hình 33: Bánh ú nước tro 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 34: Bánh tét 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

 



26 

`   

 

Hình 35: Thỏ nấu chao (trong nồi ở giữa bàn) 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 36: Ngỗng hầm măng tươi 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

  

 

Hình 37: Bò kho 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 38: Lẩu mắm 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 
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Hình 39: Cá bống trứng kho tiêu 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 40: Chuột chiên sả ớt 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

 

 

 

Hình 41: Hến xào bông bí, lẩu cá linh bông điên điển 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 
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3.4 Một số điểm du lịch, nhà hàng kinh doanh ẩm thực đã khảo sát 

  

 

Hình 42: Homestay Phương Thảo  

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 43: Homestay Hai Đào 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

  

 

Hình 44: Homestay Út Thủy 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 45: Homestay Nam Thành 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 
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Hình 46: Homestay Ba Lình 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 47: Homestay Út Trinh 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 48: Điểm tát mương bắt cá của KDL Bến 

Thành - Vinh Sang. 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 49: Coco home 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 
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Hình 50: Nhà hàng Phương Thủy 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

 

 

Hình 51: quán Lẩu mắm Ngọc Rạng 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

  

 

Hình 52: Cơ sở sản xuất cốm kẹo Cửu Long. 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 

 

 

Hình 53: Coco Riversi Logde 

Nguồn: Nguyễn Diễm Phúc, năm 2020 
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PHỤ LỤC 4 PHỎNG VẤN 

4.1 Danh sách phỏng vấn 

STT Họ và tên Tuổi Chức danh/Đơn vị công tác/Chỗ ở  

CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ DU LỊCH 

1 Phan Văn Giàu 55 
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Vĩnh Long 

2 Trần Minh Triết 60 
Trưởng phòng Quản lý Du lịch tỉnh Vĩnh 

Long 

3 Nguyễn Khắc Khoan 56 
Phó trưởng phòng Quản lý Du lịch tỉnh 

Vĩnh Long 

4 Lưu Hoàng Minh 60 
Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du 

lịch tỉnh Vĩnh Long 

5 Nguyễn Chí Tài 40 
PGĐ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 

tỉnh Vĩnh Long 

6 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
42 

Trưởng phòng Quản lý Văn hóa tỉnh Vĩnh 

Long 

7 Nguyễn Thị Tuyết Loan 46 Văn phòng Tỉnh Ủy tỉnh Vĩnh Long 

8 Nguyễn Thị Hồng Diễm 45 
Phó phòng Văn hóa thông tin huyện Vũng 

Liêm 

9 Anh Trần Thanh Huệ 40 Phòng Văn hóa Thông tin huyện Trà Ôn 

10 Võ Thị Kim Phùng  40 
Cán bộ nông nghiệp UBND xã Thuận An, 

huyện Bình Minh 

11 Nguyễn Văn Xinh 47 Bí thư xã Thuận An, huyện Bình Minh 

12 Võ Trung Sơn 48 
Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện 

Long Hồ 

DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH 

13 Bùi Văn Hiếu 47 Giám đốc KDL Bến Thành Vinh Sang 

14 Lê Bích Thủy 
 

40 

Phó Giám đốc công ty Cổ phần Du lịch Cửu 

Long và homestay Út Thủy 

15 Lê Hồng Phú 
 

46 

Giám đốc công ty du lịch Vĩnh Long và 

homestay Phương Thảo 

16 Huỳnh Thị Ngọc Thy  39 Chủ cơ sở homestay Hai Đào 

17 
Nguyễn Thị Hiền 

Ngoan 
46 Chủ cơ sở homestay Nam Thành 

18 
Nguyễn Thanh Hạo 

Nguyên 
67 Chủ cơ sở homestay Ba Lình 

19 Nguyễn Quang Chức 54 
Hướng dẫn viên Công ty CP Du lịch Cửu 

Long 
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20 Huỳnh Thế Cường 43 
Trưởng phòng điều hành KDL Bến Thành 

Vinh Sang 

21 Lê Văn Hiểu 44 Chủ cở sở homestay Coco Riverside Lodge. 

22 Dương Diệu Hiền 46 Chủ cơ sở lò cốm kẹo Cửu Long. 

CHỦ VÀ ĐẦU BẾP CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

23 Phạm Thị Ngọc Trinh 45 Cơ sở homestay Út Trinh 

24 Đinh Văn Khang 57 Tiệm bánh Vĩnh Xương 

25 Trần Văn Tuấn 43 Cơ sở chế biến mứt dừa Vinh Sang 

26 Nguyễn Trúc Duyên 37 Nhà hàng KDL Bến Thành Vinh Sang 

27 Võ Thanh Kiệt 30 Nhà hàng Cửu Long A 

28 Hà Thanh Nga  57 Quán Lẩu mắm Ngọc Lý. 

29 Võ Đình Thanh Trang 47 Cơ sở homestay Mười Hưởng 

30 Nguyễn Văn Trung 64 Cơ sở homestay Bảy Trung  

31 Nguyễn Thị Phượng 48 Cơ sở homestay Ngọc Phượng 

32 Nguyễn Ngọc Sang 53 Cơ sở homestay Ngọc Sang 

33 Châu Thị Phương Thảo 44 Cơ sở homestay Phương Thảo 

34 Đinh Công Hoàng 65 Cơ sở sản xuất tàu hủ ky Ba Hoàng 

NÔNG DÂN, PHỤ NỮ, NỘI TRỢ 

35 Phạm Thị Cẩm Lợi 65 Nội trợ, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn 

36 Nguyễn Thị Ánh 70 Nội trợ, xã Tân Long, huyện Mang Thít. 

37 Nguyễn Thị Mười 60 Nội trợ, phường 3, TP Vĩnh Long 

38 Phan Thị Hồng Nhặn 58 Nội trợ, phường 3, TP Vĩnh Long 

39 Lê Thị Thúy Hằng 40 Nội trợ, xã Tân Long, huyện Mang Thít 

40 Phan Thị Thắm 65 Nội trợ, phường 3, TP Vĩnh Long 

41 Nguyễn Thị Hằng 54 Nội trợ, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn 

42 Trương Văn Bo 70 Nông dân xã Thuận An, huyện Bình Minh 

43 Trần Thị Dương 50 Nội trợ , phường 2, TP Vĩnh Long 

44 Nguyễn Thị Lạc 52 KDL Bến Thành – Vinh Sang 
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4.2 Trích biên bản phỏng vấn (BBPV) 

 Vì số lượng trang ghi chép phỏng vấn rất nhiều không thể đưa hết vào Phụ lục 

nên chúng tôi chỉ trích ra những câu hỏi và trả lời có liên quan đến nội dung đề tài luận 

án. 

BIÊN BẢN SỐ 1 

Phỏng vấn ông N.N lúc 10h30 ngày 22/10/2016 tại trường Cao đẳng Văn hóa 

Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. 

Hỏi: Theo ông thì đặc trưng văn hóa ẩm thực người Việt là gì? 

Trả lời: Tính ngon và lành. Đây là hai yếu tố đặc sắc nhất của ẩm thực người Việt 

Nam so với các quốc gia khác.  

- Ngon: phù hợp khẩu vị 

- Lành: tốt cho sức khỏe.  

Người Việt toàn sử dụng nguyên liệu tươi để chế biến, không như những quốc gia 

khác toàn sử dụng thực phẩm đông lạnh. Bên cạnh đó, người Việt còn điều trị bệnh 

bằng ẩm thực: dùng gừng, hành, tiêu để giải cảm, nấu nước khổ qua uống trị bệnh tiểu 

đường, nấu nước vỏ bưởi uống hằng ngày trị bệnh mỡ máu…    

Người Việt không sử dụng nhiều thịt cá trong bữa ăn mà ưu tiên cho các loại rau củ 

quả nhằm cân bằng khối lượng động – thực vật đưa vào cơ thể. Chính vì tốt cho sức 

khỏe nên vóc dáng của phụ nữ Việt Nam thon thả hơn so với phụ nữ ở các quốc gia sử 

dụng lượng đạm nhiều như các nước châu Âu, châu Mỹ. 

Hỏi: Thưa ông, điều kiện tự nhiên và văn hóa xã hội định hình nên đặc trưng văn hóa 

ẩm thực vùng miền không ạ? 

Trả lời: Có chứ. Ẩm thực vùng miền chịu tác động bởi điều kiện tự nhiên của vùng 

miền đó. Nét đặc trưng về khí hậu, đất đai, địa hình tạo nên sản phẩm ẩm thực đặc 

trưng của quốc gia này so với quốc gia khác, vùng này so với vùng khác, tỉnh này 

so với tỉnh khác.  

Hỏi: Vì sao Phở là món ăn được được cho là “quốc hồn quốc túy”, là “đại sứ ẩm 

thực” của Việt Nam? 

Trả lời: Phở là món ăn truyền thống của Việt Nam được xuất hiện ở Hà Nội vào thời 

thực dân Pháp đô hộ nước ta. Do người Pháp thích ăn thịt bò nên người Việt đã sử 

dụng xương bò hầm và dần dần tạo ra món ăn này. Phở có thể thay thế bữa ăn chính 

của người Việt. Phở rất tốt cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa tinh bột trong bánh phở, 
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đạm trong thịt bò cùng các loại rau giá: ngò gai, quế, rau thơm, giá… cung cấp đầy đủ 

dinh dưỡng cho cơ thể. Các gia vị sử dụng hài hóa theo triết lý âm dương ngũ hành, có 

gừng cánh hồi, hành, ngò gai… đảm bảo sức khỏe cho thực khách. 

 

BIÊN BẢN SỐ 2 

Phỏng vấn ông P.V.G vào lúc 9h00 ngày 1/11/2019 tại Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch Vĩnh Long. 

Hỏi: Vĩnh Long có rất nhiều đặc sản ẩm thực được du khách yêu thích, nhưng chưa 

được khai thác chuyên nghiệp phục vụ du khách, ông nghĩ sao về vấn đề này, thưa 

ông? 

Trả lời: việc khai thác ẩm thực trong du lịch là vấn đề chúng tôi đang quan tâm và có 

nhiều ấp ủ trong tương lai để thực hiện loại hình du lịch này. 

Hiện nay chúng tôi đang xây dựng Bảo tàng Nông nghiệp lúa nước ĐBSCL tại Vũng 

Liêm và chúng tôi dự định sẽ xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm ẩm thực từ lúa 

gạo tại đây để phục vụ cho du khách. 

Hỏi: Kế hoạch thực hiện cụ thể thế nào thưa ông? 

Trả lời: Điều chúng tôi quan tâm đầu tiên là tàu hủ ky của Mỹ Hòa. Làng nghề đã tồn 

tại hơn 100 năm nay. Dự kiến chúng tôi sẽ mời đại diện 1 hộ gia đình đến đây trình 

diễn cách thức chế biến, đồng thời chế biến các món ăn làm ra từ tàu hủ ky: sữa đậu 

nành, hủ tíu bỏ thêm tàu hủ ky, tàu hủ ky xào hoặc lẩu dê tàu hủ ky… phục vụ du 

khách. 

Hỏi: Bên cạnh tàu hủ ky thì các đặc sản ẩm thực khác tại Vĩnh Long ông có dự định gì 

không ạ? 

Trả lời: Điều mà chúng tôi trăn trở là đặc sản địa phương chưa cung cấp đến tận tay khách 

du lịch đến với Vĩnh Long mà hiện tại chỉ phục vụ thương mại. Du khách mua đặc sản địa 

phương dọc các lề đường, không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ làm ảnh hướng uy tín 

thương hiệu đặc sản Vĩnh Long đồng thời không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 

BIÊN BẢN SỐ 3 

Phỏng vấn ông N.C.T vào lúc 14h00 ngày 25/9/2019 tại Trung tâm Thông tin Xúc 

tiến Du lịch tỉnh Vĩnh Long. 
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Hỏi: Với kinh nghiệm quảng bá xúc tiến ẩm thực tại Vĩnh Long trong những năm qua, 

xin ông cho biết những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác sản phẩm này trong 

ẩm thực. 

Trả lời: Trong những năm qua chúng tôi quảng bá rất nhiều cho đặc sản ẩm thực địa 

phương tại các sự kiện du lịch ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ. Tại những 

nơi này, du khách rất thích và họ mua rất nhiều nhưng chúng tôi gặp phải những vấn 

đề khó khăn: 

- Đặc sản là trái cây tươi thì không bảo quản được lâu. 

- Đặc sản là nguyên liệu ẩm thực du khách không quan tâm vì họ thích được ăn hoặc 

uống thử trước khi mua. 

- Các cơ sở sản xuất đã quen với hình thức kinh doanh thương mại. Mặc dù có sự hỗ 

trợ chi phí cho các cơ sở tham gia sự kiện du lịch nhưng các cơ sở vẫn chưa nhiệt tình 

tham gia. 

Hỏi: Anh nghĩ như thế nào về việc xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù từ đặc sản ẩm 

thực địa phương? 

Trả lời: Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù là mục tiêu quan trọng và chiến lược phát 

triển du lịch. Đặc sản ẩm thực địa phương là nguồn tài nguyên du lịch có tiềm năng rất 

cao. Tuy nhiên, với tình hình xâm nhập mặn như hiện nay thì nguy cơ giảm năng suất 

và sản lượng đặc sản tự nhiên. Đây là thách thức lớn nhất nếu khai thác loại hình du 

lịch này. 

 

BIÊN BẢN SỐ 4 

Phỏng vấn chị V.T.K.P vào lúc 10h00 ngày 22/9/2020 tại Ủy ban Nhân dân xã 

Thuận An, huyện Bình Minh. 

Hỏi: Diện tích xà lách xoong ở địa phương mình được bao nhiêu ha?  

Trả lời: Diện tích trồng xà lách xoong tại xã Thuận An là 132ha. Trong đó tập trung 

nhiều nhất tại xã Thuận An, huyện Bình Minh với 110ha, nơi đây được xem là vùng 

chuyên canh cây xà lách xoong lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc điểm khác 

biệt xà lách xoong Thuận An là thân cây cải nhỏ. Do hợp với thổ nhưỡng nên cải trồng 

nơi đây hơi nồng, giòn, ngọt, đúng vị của cải xà lách xoong.  

Hỏi: Ai là người đầu tiên trồng loại cây này ở đây ạ? 
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Trả lời: Cây xà lách xoong xuất hiện đầu tiên ở vùng đất này do ông Hai Hạnh ở ấp 

Thuận Thới, xã Thuận An mang từ địa phương khác về trồng thử. Nhận thấy cây trồng 

hợp thổ nhưỡng, vị rất ngon nên người dân nơi đây đã nhân giống và hình thành nên 

vùng chuyên canh rộng lớn như ngày nay.  

Hỏi: Sản lượng đầu ra xà lách xoong được thương lái bao tiêu hay người nông dân 

phải tự tìm? 

Trả lời: Đầu ra, thương láy bao tiêu hết sản lượng mỗi ngày, được tiêu dùng tại 

TPHCM và các tỉnh ĐBSCL, không nhập ra nước ngoài vì thời gian bảo quản không 

được lâu. 

Hỏi: Giá bán xà lách xoong thế nào ạ? 

Trả lời: Giá lẻ khoảng 20.000đ/kg, giá dành cho thương lái khoảng 15.000đ/kg.  

Hỏi: 2 huyện Bình Minh và Bình Tân lúc chưa được tách ra thì cùng chung 1 huyện. 

Vậy chị có nghe nói món ăn khoai lang mắm sống không? 

Trả lời: tôi có nghe cha tôi kể lại rằng: khoai lang được trồng rất nhiều ở vùng Tây 

Nam Bộ vì chỉ trồng vài tháng là có củ để ăn và có thể chế biến thành nhiều món: 

nướng, hấp cơm, nấu chè, luộc, sấy để dành, trộn chung với cơm hoặc có thể ăn 

thay cơm trong thời chiến tranh. Trong thời dã chiến, khoai lang mắm sống thường 

được ăn chung với nhau và sau này khi hết chiến tranh người ta vẫn ăn mỗi khi ra 

đồng vì nó tiện lợi. Món ăn ày trở thành đặc sản tỉnh Vĩnh Long nguyên nhân chính 

có lẽ do khoai lang vùng đất này ngon hơn những địa phương khác. Món này ngon 

nhất là phải cuốn với lá cách. 

 

BIÊN BẢN SỐ 5 

Phỏng vấn anh N.V.T vào lúc 10h00 ngày 15/9/2020 tại homestay Bảy Trung, xã 

An Bình, huyện Long Hồ. 

Hỏi: Homestay của anh phục vụ cho du khách những món ăn nào? 

Trả lời: tôi phục vụ nhiều món lắm, không cố định thực đơn như các điểm homestay 

khác vì khách đến đây đa số là khách du lịch tự do không mua tour, không theo đoàn 

nào cả. Nên ngày nào có gì ngon thì tôi nấu món đó đãi khách: canh chua cá lóc, canh 

chua tép, cá kho, sườn kho, cá chiên, tép rang, cháo gỏi gà... 
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Hỏi: Là homestay chuyên phục vụ cho khách quốc tế, đồng thời nhận được rất nhiều 

lời khen của du khách về các món ăn uống, vậy khi chế biến món ăn, gia vị anh có 

thay đổi phù hợp với khẩu vị khách quốc tế không? 

Trả lời: Không. Tôi nêm nếm theo khẩu vị bình thường của gia đình. Chỉ là tôi không 

phục vụ các món mắm: mắm kho, mắm sống, mắm chưng… vì những món này nặng 

mùi, đồng thời sợ “lạ bụng” của khách nên tôi không dám. 

Hỏi: Trong các món anh chế biến, món nào khách thích nhất? 

Trả lời: Món canh chua và món luộc.  

Canh chua ngon phải đảm bảo các yếu tố sau: Hài hòa giữa các vị ngọt, mặn, chua, 

cay; rau nấu canh chua không quá chín, vẫn giữ độ giòn của từng loại; thịt cá phải đủ 

độ chín tránh quá dai hoặc quá mềm; phối hợp nguyên liệu nhiều màu sắc. 

Để nấu món canh chua đúng chuẩn thì khóm phải xào trước cho thơm, sau đó sử dụng 

nước súp hủ tíu (vì nước hầm xương, tôm khô và khô mực nên rất ngọt) nấu canh là 

ngon nhất. Đối với động vật là tôm, tép nên sử dụng chất chua từ chanh. Chanh chỉ 

cho vào nước dùng khi đã nấu chín tất cả nguyên liệu và tắt lửa để tránh xuất hiện vị 

chát, đồng thời tôm, tép kết hợp với chanh sẽ bị mềm bủn. Do đó, sau khi luộc tép chín 

phải vớt ra ngoài rồi mới cho rau vào và nước cốt chanh là nguyên liệu cuối cùng, khi 

ăn thì trang trí trên bề mặt món canh cho đẹp mắt.  

Đối với món luộc động vật thì nồi nước phải có thêm bột ngọt hoặc hạt nêm. Nước 

luộc thịt bò, dê phải có sả gừng đập dập; Gà, vịt, thịt heo phải để nguyên mảng sẽ giữ 

được vị ngọt nguyên chất. Khi chín thì cho ra ngoài, để nguội, chặt hoặc xé thành 

miếng vừa ăn. Để thử độ chín, người Việt dùng cây đũa ghim xuyên miếng thịt. Nếu 

thấy xuất hiện nước màu đỏ tiết ra là thịt chưa chín. Đối với thực vật khi luộc phải cho 

vào lúc nồi nước thật sôi. Sau khi luộc xong xả qua nước lạnh hoặc nước đá giúp giữ 

màu sắc đẹp mắt. 

 

BIÊN BẢN SỐ 6 

Phỏng vấn chị N.T.H.N vào lúc 7h00 ngày 15/9/2020 tại homestay Nam Thành. 

Hỏi: Tại homestay của chị thường ưu tiên các thực đơn sẵn có hay đáp ứng ngẫu 

nhiên theo yêu cầu của du khách? 

Trả lời: Khách mua tour (quốc tế lẫn nội địa) đa số ưu tiên thực đơn sẵn có. Một số du 

khách có yêu cầu thưởng thức các món ăn đặc biệt: rắn, chim, chuột, dơi... nhưng chủ 
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yếu là khách nội địa. Đối với khách quốc tế, những món ăn này khách thường yêu cầu 

được xem từng công đoạn sơ chế đến thành phẩm và thưởng thức, nên sẽ có hai tác 

dụng đối lập: một là thích thú và dùng rất nhiều, hai là sợ hãi vì cách xử lý nguyên 

liệu: đập đầu, lột da, mổ bụng... nên khách ăn rất ít hoặc không ăn món đó. 

Hỏi: Chị thường cho du khách chế biến những món ăn nào? 

Trả lời: Ở đây chị thường cho du khách chế biến món bánh xèo. Nhưng bánh xèo với 

kích thước nhỏ chỉ 1 người ăn vì khách Tây họ không thích ăn cùng khẩu phần với 

người khác. Vì khách không có thời gian nên chị phải chuẩn bị sơ chế trước. Khách 

chỉ thực hiện công đoạn chiên bánh thôi. 

Hỏi: Chị nhận xét như thế nào về thái độ của du khách khi tham gia hoạt động chế 

biến món ăn tại homestay? 

Trả lời: Hoạt động chế biến món ăn địa phương được khách du lịch hưởng ứng rất 

nồng nhiệt. Tuy nhiên, việc thực hiện phụ thuộc nhiều vào thời gian rỗi của du khách 

vì chương trình tham quan đã được thiết kế sẵn. Do đó, hoạt động trải nghiệm ẩm thực 

chỉ mang tính hỗ trợ mặc dù khách du lịch rất thú vị và có nhu cầu thực hiện nhiều 

hơn.  

Hỏi: Nếu mình cho du khách tự đi chợ mua đồ ăn hoặc tự tay vô vườn hái rau quả và 

tự câu cá dưới sông rồi cho khách tự tay chế biến món ăn, chị chỉ là người hướng dẫn 

khách làm thì chị nghĩ thích có hào hứng tham gia không?  

Trả lời: Họ thích vậy lắm đó em và chắc chắn là họ sẽ tham gia. Nhưng mình chỉ áp 

dụng cho những du khách tự đi du lịch vì mua tour theo đoàn khách không có thời gian 

nhiều để thực hiện. 

Hỏi: Một bữa ăn hàng ngày theo chị nên có các món gì mới ngon và bổ? 

Trả lời: Theo tôi cái chữ “ngon” lẽ ra hàm ý cả “bổ” nữa. Song bây giờ trong ăn uống 

có những thứ ăn ngon do cách chế biến kích thích vị giác song lại không bổ, thậm chí 

ăn nhiều còn gây hại. Còn có những thứ rất bổ nhưng chỉ hợp với cơ thể người này, lại 

không hợp với cơ thể người kia. Chẳng hạn hồi nhỏ, mỗi lần tụi tôi ôn bài thi cuối cấp, 

má tôi hay nấu món chè đậu xanh, phổ tai với món cháo sò huyết thịt bò cho ăn. Má 

tôi nói mùa hè ăn chè đậu xanh mát giải nhiệt cho thoải mái học bài. Còn ăn cháo sò 

thịt bò thì bổ dưỡng, cho đầu óc sáng suốt thi có kết quả. Sau này lớn lên, tôi tìm hiểu 

thấy má tôi nói đúng. 

Hỏi: Việc mở homestay như hiện nay theo chị mang lại lợi ích gì?  
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Trả lời: Từ ngày tỉnh chủ trương mở homestay, các hộ tham gia loại hình du lịch gia 

đình rất phấn khởi vì cùng tham gia và cùng hưởng lợi. Từ các ban Đờn ca tài tử đến 

những bà con nông dân ở cù lao; đặc biệt một số em tuổi thanh niên chịu ở lại xã để 

lao động, tham gia làm du lịch, không bỏ quê lên thành phố nhiều như trước. 

 

BIÊN BẢN SỐ 7 

Phỏng vấn anh N.T.D vào lúc 11h00 ngày 23/9/2020 tại nhà hàng khu du lịch 

Vinh Sang. 

Hỏi: Vinh Sang mình nổi tiếng nhất là món lẩu gà (gà nấu ớt) anh có thể chia sẻ cách 

chế biến món này như thế nào? 

Trả lời: Món này cũng đơn giản thôi mà: Gà sống làm sạch, chặt khúc vừa ăn. Khử sả cắt 

khúc và hành tỏi băm nhuyễn cho đến khi vàng thơm, tiếp tục cho nồi nước dừa lên bếp, 

nêm nếm đường, muối, bột ngọt cho gà vào luộc đến khi gà chín thì cho ớt hiểm xanh 

vào, phải sử dụng ớt hiểm mới tạo được mùi thơm nồng của món ăn. Tắt lửa và cho vào 

nồi hỗn hợp gồm nước cốt chanh, một ít nước mắm ngon, rau quế và nhắc xuống. Nước 

cốt chanh không cho vào sớm hơn vì sẽ xuất hiện vị chát. Đặc điểm của món này chủ yếu 

là sử dụng lá rau quế, có thể kết hợp thêm bạc hà, rau muống và bắp chuối.  

Hỏi: Vậy theo anh, để tạo ra món lẩu gà ngon thì cần phải có những điều kiện gì?  

Trả lời: để tạo ra món ăn này phải sử dụng gà thả vườn khoảng 1,5kg - 1,7kg thì thịt 

mới ngọt và day. Gà làm sạch, chặt khúc vừa ăn. Khử tỏi, hành, sả cắt khúc chung với 

mỡ gà thay cho dầu ăn (như vậy thì gà mới thơm và có màu vàng rất đẹp) đến khi thịt 

gà săn lại thì cho nước dừa xiêm tươi vào nấu cho đến khi vừa chín tới thì nêm nếm 

gia vị và tắt bếp, cho lượng nước cốt chanh vào nước dùng (phải tắt bếp thì mới cho 

nước cốt chanh vào sẽ không bị chát), khi ăn thì cho thêm lá quế và kết hợp với bún. 

Hỏi: Nghe nói gia đình anh có truyền thống làm đầu bếp. Vậy anh có biết hồi trước 

nhà giàu có đầu bếp riêng không?   

Trả lời: Theo lời ông bà tôi kể lại. Trước kia các gia đình điền chủ, chủ hãng đều có đầu 

bếp riêng, bữa cơm hàng ngày của họ ít nhất cũng từ 5 – 6 món trở lên. Mỗi món được 

làm cầu kỳ, công phu với những đặc sản quý hiếm theo mùa. Họ ăn trong phòng ăn riêng 

có người hầu. Đa số chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp nên ăn uống cũng cầu kỳ lắm! 

Hỏi: Vậy gia đình anh có gì khác so với gia đình khác trong việc dùng bữa hàng ngày 

hay không?  
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Trả lời: Nghe kể lại, hồi trước ở xóm thì gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả. Ăn cơm 

hàng ngày chung với nhau. Nhưng khi ông nội tôi được cha (ông cố) mời thầy đến nhà 

dạy học đờn kìm. Thầy ăn cơm riêng với mấy ông ở nhà trên. Lúc dạy cho đến lúc ăn, 

thầy đều mặc áo dài đàng hoàng. Bà tôi và mấy người con ăn ở nhà dưới nên có phần 

thoải mái hơn.  

 

BIÊN BẢN SỐ 8 

Phỏng vấn anh V.T.K vào lúc 7h00 ngày 22/9/2020 tại nhà hàng Cửu Long A, 

phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Hỏi: là bếp trưởng của nhà hàng Cửu Long A thì anh anh có nhận xét gì về khẩu vị 

của người miền Tây? 

Trả lời: Khẩu vị của người miền Tây, đặc biệt là Vĩnh Long thích ăn ngọt nên trong 

món ăn khách nội địa phải thiên vị ngọt nhiều hơn. Chất ngọt này chúng tôi sử dụng 

chủ yếu từ nước dừa, đường phèn, các loại rau củ quả, hoặc xương động vật. Rất hạn 

chế sử dụng đường cát và bột ngọt vì không tốt cho sức khỏe.  

Hỏi: Đối với khách quốc tế thì khẩu vị có khác với khách nội địa không? 

Trả lời: khách quốc tế thì chúng tôi nêm nếm lạt hơn khách nội địa, không sử dụng 

nhiều gia vị như khách trong nước. 

Hỏi: là người được đào tạo bài bản về đầu bếp thì theo anh, trong ẩm thực có bao 

nhiêu phương pháp lên men và phương pháp nào là phổ biến nhất? 

Trả lời: Có ba phương pháp lên men chính: lên men lactic, lên men probionic và lên 

men ethanol.  

- Lên men lactic: ứng dụng lên men các sản phẩm từ sữa: yaourt, sữa chua… Đây là 

quá trình chuyển hóa đường trong sữa thành axit lactic sau quá trình lên men. Ngoài 

ra, phương pháp này được vận dụng trong muối rau củ và các loại nước mắm. 

- Lên men probionic: là sản phẩm của quá trình chuyển hóa axit lactic và muối latate 

dưới tác dụng của vi sinh vật. Phương pháp này được ứng dụng để tạo ra bánh mì.     

- Lên men ethanol: sản xuất ra các đồ uống có cồn: bia, rượu.   

Trong ba hình thức trên, lên men lactic là phương pháp được ứng dụng phổ biến, 

chiếm ưu thế trong các món ăn lên men của người Việt được phân loại 2 nhóm: 
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- Ngâm thực phẩm vào hỗn hợp muối đường trong một thời gian dài tùy theo yêu cầu 

và tính chất nguyên liệu nhằm đạt các yêu cầu: màu sắc đẹp mắt, vị chua nhẹ, mùi 

thơm đặc trưng của thực phẩm lên men. 

- Lần lượt đặt xen kẽ một lớp thực phẩm, một lớp muối (lượng muối tùy theo tính chất 

thực phẩm). Sau đó ủ kín ém khí bằng cách dùng vật nặng nén lên thực phẩm trong 

một thời gian dài. Thành phẩm của món ăn thường giòn, có vị mặn hơn ngâm hỗn hợp 

muối đường. 

Hỏi: Nghe nói anh cũng rất thành công trong các món nướng. Vậy theo anh, nướng 

bằng cách nào thì món ăn ngon nhất?  

Trả lời: Dù bây giờ đã có lò nướng bằn9g điện nhưng vẫn không qua được cách nướng 

bằng lửa than hoặc lửa rơm. Chính những loại chất đốt tự nhiên này tạo cho món 

nướng có hương vị đặc biệt mà các đồ gia dụng kỹ thuật cao không có được. 

Hỏi: nhà hàng mình có cả hai không gian: sang trọng và ngoài trời, vậy theo quan sát 

của anh du khách thích thưởng thức không gian nào hơn? 

Trả lời: Không gian sang trọng chỉ thích hợp cho những tiệc cưới hỏi. Khách du lịch 

lại ưu tiên cho khoảng không gian sân vườn thoáng mát. Đồng thời, họ thường ưu tiên 

chọn lựa những món đặc sản địa phương, cách chế biến càng dân dã họ càng thích. 

Hỏi: Theo anh một bữa ăn nên có các món gì mới đủ chất? 

Trả lời: Theo tôi, nên đọc sách hoặc lên mạng tìm hiểu để ăn uống cân bằng âm dương 

và đủ hàm lượng calori cho cơ thể. Đa số món ăn Việt đều đã cân bằng âm dương rồi. 

Còn về lượng calori cung cấp cho cơ thể thì tùy thuộc theo lứa tuổi, nghề nghiệp và 

giới tính nữa. Một đứa nhỏ không thể ăn uống như người lớn; một anh công nhân làm 

lao động nặng khác với một cô cùng tuổi nhưng làm việc bàn giấy. 

Hỏi: Các món ăn được giải thưởng của anh có được du khách đặt hàng không? 

Trả lời: Những món đạt giải chỉ gây tiếng tăm trong giới làm nghề, hiện chưa được 

quảng bá rộng rãi bằng các phương tiện thông tin hoặc đưa vào tour để du khách 

thưởng thức. Điều này nếu làm được sẽ kích thích tinh thần sáng tạo ra các món ăn 

ngon, mới lạ, bổ sung vào danh mục ẩm thực của xứ Vĩnh Long. 

 

BIÊN BẢN SỐ 9 

Phỏng vấn cô P.T.C.L vào lúc 9h30 ngày 25/6/2020 tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà 

Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 
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Hỏi: Cô ơi, món bánh bò của cô chế biến như thế nào vậy cô? 

Trả lời: Bột gạo và men phải tự tay chế biến vì mua sẵn ngoài chợ bánh bò sẽ xốp, 

không kéo “rễ tre”. Gạo sau khi mua về ngâm một đêm với nước nóng cho mềm theo 

tỷ lệ 1 kg gạo : 1 ký nước hoặc 1 lon gạo : 1 lon nước. Cho tất cả hỗn hợp vào túi vải, 

dùng vật nặng đè lên cho hết nước (gọi là bồng bột). Men nấu rượu nhồi với nước, ủ 3 

đêm với cơm nguội và cho vào cối xay chung với bột gạo. Thắng đường cho vào hỗn 

hợp bột theo tỷ lệ 1 ký bột : 700gr đường, cho vào hỗn hợp bột gạo và men giữ nguyên 

khoảng vài tiếng cho bột “nổi lên” (lên tim li ti) rồi cho vào xửng hấp cách thủy 

khoảng 30 phút là hoàn thành.  

Hỏi: Để tạo ra màu sắc đẹp mắt cho món bánh, Cô có bí quyết gì vậy ạ? 

Trà lời: để tạo ra màu xanh đẹp mắt và giữ màu được lâu phải kết hợp: lá dứa, rau bồ 

ngót và vài giọt chanh. Đối với màu đỏ từ quả gấc phải cho một muỗng cà phê rượu, 

màu sẽ tươi và đều hơn. 

Hỏi: Tham gia cuộc thi như vầy các ban ngành quản lý nhà nước có chính sách gì hỗ 

trợ cô không? 

Trả lời: có hai ban ngành tài trợ: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và Phòng Văn 

hóa Thông tin của huyện Trà Ôn. Họ hỗ trợ cô chi phí thuê xe chở nguyên vật liệu, chi 

phí ăn ở… nhưng không đủ. Chủ yếu là cô kiếm lời từ việc bán bánh. 

Hỏi: Tham gia Ngày hội này cô có gặp phải những khó khăn nào không? 

Trả lời: khó khăn nhất là việc vận chuyển bánh từ nhà qua đây (Cần Thơ). Do bất tiện 

trong việc chế biến: củi lửa, xoang nồi, nhồi bột… nên cô làm ở nhà rồi chuyển qua 

đây bán. 

Hỏi: Nếu vậy các sự kiện du lịch ở xa như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM cô có tham gia 

không? 

Trả lời: Chắc là không đâu vì bất tiện lắm. Bánh này mình chỉ làm và bán trong ngày 

thôi vì không có chất bảo quản nên không để lâu được. 

Hỏi: Điều gì làm cho cô đi theo nghề làm bánh này mà không làm nghề khác?  

Trả lời: Có lẽ do tôi có bà má giỏi nội trợ và ba tôi là người thích giao tiếp nên nhà tôi 

lúc nào cũng có người đến chơi. Mỗi lần như vậy, nếu khách là đàn bà thì má tôi làm 

bánh ăn chơi. Nếu khách là đàn ông thì má tôi làm món nhậu. Dù là ai thì tôi được 

xem là “tà lọt” phụ má tôi làm các món. Có lẽ vì vậy mà tôi biết làm bánh, nấu ăn. 

Hỏi: Điều gì liên quan tới ẩm thực mà cô nhớ nhất?  
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Trả lời: Hồi trước, cứ vào dịp cuối năm, khoảng sau tảo mộ là nhà tôi tát đìa ăn tết. 

Mỗi lần tát đìa bà con trong xóm kéo tới rất đông. Bắt tôm cá xong nhà tôi hay tổ chức 

ăn uống ngay trên bờ đìa. Cá lóc nướng trui, tôm càng nướng, cháo cá với mấy trái 

cóc, ổi, rau vườn, 1 thùng rượu gốc và cây đờn ghi ta là có thể nhậu tới tối. Thiệt vui 

hết biết! Tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in. 

 

BIÊN BẢN SỐ 10 

Phỏng vấn cô P.T.H.N vào lúc 17h50 ngày 19/9/2020 tại phường 3, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.  

Hỏi: Món mắm tép này chế biến như thế nào vậy cô? 

Trả lời: Tép còn sống mang về cắt bỏ đầu, đuôi, rửa sạch để vào rổ cho thật ráo nước 

rồi ướp với rượu trắng. Đun nóng hỗn hợp nước mắm ngon và đường cát trắng đến khi 

hỗn hợp sền sệt, để nguội, cho vào hũ keo sành đã có sẵn tép và một vài lát ớt rồi ủ kín 

lại. Mang hũ sành phơi khoảng 2,3 nắng, sau đó mang vào nhà khoảng nửa tháng cho 

tép đỏ lên là sử dụng được. Khi ăn, cho thêm vài lát gừng tạo vị đậm đà và đu đủ xắt 

sợi.  

Hỏi: Để tạo ra món mắm tép ngon phải đảm bảo các tiêu chuẩn nào? 

Trả lời: Màu tép phải đỏ tươi; Phần nước phải trong; Thịt tép phải ngọt, chắc, không bị 

bủn; Đu đủ bào sợi ăn kèm mắm tép phải giòn. 

Hỏi: Vậy mình có bí quyết gì vậy cô? 

Trả lời: Phải sử dụng tép bạc đất (loại tép to khoảng ngón tay cái, đầu bạc, râu và chót 

đuôi màu đỏ, sống ở vùng nước mặn và lợ). Nguyên liệu hỗn hợp làm mắm theo tỷ lệ 

1 kg tép: 1 ly rượu trắng: 3 chén nước mắm: 1/2kg đường. Gừng chỉ cho vào khi ăn để 

tạo độ trong cho nước dùng. Mắm tép được chế biến và dùng dần quanh năm, tuy 

nhiên, người Việt nơi đây không làm mắm vào mùa gió chướng (khoảng tháng 10 – 

tháng 11 hằng năm) vì nếu chế biến vào thời điểm này, mắm sẽ có vị chua, không 

ngon. 

Hỏi: Theo cô, ăn mắm hay những món dân dã của mình nên ăn ở đâu mới ngon? 

Trả lời: Tía tôi hồi còn sống, cứ lâu lâu là ổng biểu má tôi trải chiếu sau vườn để ăn 

cơm chiều. Khi có khách tới chơi nhằm bữa cơm cũng thường làm vậy. Ăn ngoài vườn 

vui và thoải mái hơn trên bàn ăn trong nhà. Mấy bữa như vậy thường có nhiều đồ ăn 

lắm. Và ăn mắm ở ngoài trời ngon hơn nhiều! 
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Hỏi: Vậy theo cô, bữa cơm hàng ngày quan trọng như thế nào?  

Trả lời: Theo tôi là rất quan trọng. Vì nó gắn bó những người trong gia đình. Tôi lấy 

chồng, có con, tách ra ở riêng mấy chục năm. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhớ bữa cơm 

hồi nhỏ ăn với tía má và các anh chị tôi. 

Hỏi: Vậy bữa cơm bây giờ trong gia đình riêng của cô thì như thế nào?  

Trả lời: Con cái tôi đứa còn đi học, đưa đi làm nhưng thường ăn cơm chiều chung với 

nhau. Lần nào cũng vậy! Dọn dẹp bữa cơm chiều xong là tôi đã nghĩ: hỏng biết ngày 

mai ăn món gì! Ăn lại món cũ thì mấy đứa nhỏ ngán nên tôi luôn phải nghĩ ra món 

mới. Mấy đứa nhỏ với ổng (chồng) khen ngon là mình thấy mát ruột liền! 

 

BIÊN BẢN SỐ 11 

Phỏng vấn cô N.T.A vào lúc 15/9/2020 tại phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long. 

Hỏi: Món thịt kho rịu đúng chuẩn phải đáp ứng những yêu cầu gì vậy cô? 

Trả lời: Món thịt kho rịu được cho là “đúng chuẩn” phải đáp ứng những tiêu chí: màu 

vàng nâu óng ánh, thịt chín mềm nhưng không nát, mỡ thịt trong, thơm nước dừa, vị 

đậm đà. 

Hỏi: Theo cô nên kho trứng gà hay trứng vịt với thịt heo?  

Trả lời: Trứng gà không được lớn như trứng vịt; lòng đỏ nhỏ không béo nhiều, còn 

lòng trắng khi kho lâu sẽ bị cứng, dai. Thịt kho tàu muốn để lâu phải hâm đi hâm lại 

nhiều lần. Do đó trứng gà đem kho không hợp. Bây giờ cũng có người kho với trứng 

chim cút tôi thấy cũng được, dễ ăn nhưng khi cúng vẫn thấy không đẹp bằng trứng vịt. 

Hỏi: Sở trường là món kho, vậy theo cô có mấy cách kho?  

Trả lời: Kho là cách làm cho thực phẩm chín mềm và thấm hết gia vị vào nguyên liệu. 

Khác với kho khô, kho nước phải cân đối giữa nước và cái (từ địa phương, ám chỉ cá 

hoặc thịt). Nếu muốn thực phẩm chín rệu (rất mềm) thường người ta dùng cách kho 

nước. Nói thiệt cô đừng cho tôi chảnh nghen. Cứ mỗi lần tết tới, tui kho hàng trăm ký 

thịt dùm cho bà con và bán cho mấy chị ở Chợ Vĩnh Long đó (cười). 

Hỏi: Cô có bí quyết gì mà kho thịt ngon, nhiều người thích như vậy không?  

Trả lời: Thịt sau khi cắt miếng, rửa sạch, đem trần qua với nước sôi. Vớt ra rổ để ráo 

nước. Tỏi và củ hành tím xay nhuyễn vắt lấy nước cốt. Hột vịt đem luộc chín và lột vỏ. 

Ướp thịt với nước tỏi hành, mật ong (cứ 3 kg thịt ướp 3 muỗng canh) và muối (1 
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muỗng canh) xóc đều, để khoảng 1 tiếng mới đem kho. Bắc nồi thịt lên bếp để lửa vừa 

đến khi sôi lên để lửa liu riu (lửa nhỏ đều) cho thịt ra nước. Khi nước còn ít thì cho vài 

muỗng nước mắm nhĩ vào, rồi trở thịt vài lần cho thấm gia vị. Sau đó cho vào khoảng 

1,5 lít nước dừa tươi vào. Khi sôi lên để lửa liu riu, kho đến khi thịt mềm, nước rút 

xuống thì cho tiếp 0,5 lít nước dừa và hột vịt vào kho tiếp cho đến khi phần thịt mỡ 

trong không còn đục thì bắc xuống, mở nắp vung ra, khi nguội mới đậy lại.    

Hỏi: Vì sao cô sử dụng trứng vịt mà không sử dụng trứng gà kho rịu vậy cô? 

Trả lời: Lòng trắng trứng gà khi kho lâu rất cứng và day. Trứng vịt có vị béo và mềm 

kết hợp vị ngọt từ nước dừa tươi món ăn sẽ ngon, ngọt và béo hơn. 

Hỏi: Trong món kho thì khó nhất là kho cá, vậy để thịt cá được săn chắc và không có 

mùi tanh thì cô có bí quyết gì ạ? 

Trả lời: Để kho cá không bị nát, người dân ướp cá với đường và muối trước khi cho 

lên bếp khoảng 30 phút. Như vậy mình cá sẽ cứng nhưng không bị khô. 

Hỏi: Nghe nói Vĩnh Long mình ngày xưa có cá Cháy thịt rất ngon, chế biến được 

nhiều món ăn phải không cô?  

Trả lời: Hồi nhỏ cô có được ăn cá này. Bây giờ không còn đâu. Nó ngon tới nỗi đi vào 

ca dao luôn: “Sông dài cá Cháy bặt tăm / Vị ngon còn mãi trăm năm lưu truyền”. 

 

BIÊN BẢN SỐ 12 

Phỏng vấn cô N.T.M vào lúc 15h00 ngày 03/9/2020 tại phường 3, thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long.  

Hỏi: Món khổ qua hầm của cô không bị đắng quá nhiều, trái rất xanh và nước dùng 

rất trong. Vậy cô đã nấu như thế nào? 

Trả lời: Nồi khổ qua hầm không bị đắng quá nhiều thì phải chọn những trái xanh đậm, 

suôn dài, phần gai nở to. Để giữ độ xanh đẹp mắt cho trái khổ qua, cần phải luộc sơ 

qua nước sôi có thêm chút muối, sau đó vớt ra ngâm vào nước đá lạnh trước khi dồn 

thịt. Để phần thịt dồn không tràn ra ngoài phần vỏ khổ qua, người nấu sử dụng cọng 

hành lá luộc làm dây cố định chiều ngang (nếu xẻ dọc) hoặc nếu xẻ dọc thì sử dụng 

dầu ăn thoa bề mặt thịt trước khi cho vào nồi hầm. Để tạo độ trong của nồi nước dùng, 

trong suốt quá trình chế biến không đậy nắp nồi đồng thời phải liên tục vớt phần bọt 

nổi lên. Để tạo độ ngon ngọt cho nước dùng phải sử dụng nước dừa tươi hoặc nước 



46 

hầm xương heo để chế biến. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là thời gian 

bảo quản không được lâu.  

Hỏi: Còn đối với món cá chiên thì sao cô? 

Trả lời: Để tạo ra món cá chiên thơm ngon và đẹp mắt, yếu tố quan trọng nhất là: 

- Chất béo nhiều, phủ hết mình cá. 

- Độ lửa lớn thì thịt cá không bị khô do thời gian chế biến lâu. 

- Thả cá vào chảo lúc dầu / mỡ thật nóng mới tạo độ giòn cao nhất. 

- Trước khi chiên rưới lên mình cá một ít nước cốt chanh khi chiên xong sẽ tạo màu 

vàng tươi đẹp mắt.    

Hỏi: Bí quyết Thịt kho tàu cô học từ ai?  

Trả lời: Từ má tôi. Má tôi làm món thịt kho tàu rất ngon. Hồi xưa làm gì có tủ lạnh. 

Vậy mà từ 28 tết cho đến Hạ nêu (mùng 7 tết) thịt trứng vẫn ngon như hôm đầu. Năm 

nào cũng vậy, má tôi cũng nhận kho dùm cho mấy chục nhà. Cũng công thức má tôi 

chỉ cho mà họ kho không ngon. 

 

BIÊN BẢN SỐ 13 

Phỏng vấn cô H.T.N vào lúc 9h00 ngày 16/9/2020 tại quán lẩu mắm Ngọc Lý 

phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

Hỏi: Món mắm kho này cô chế biến như thế nào vậy cô? 

Trả lời: Cô cho nước vào nồi ngập phần mắm, đun sôi đến khi phần thịt mắm rã ra, lọc 

bỏ phần xương và giữ lại phần nước. Thịt ba rọi rửa sạch, xắt mỏng; tép bạc cắt râu và 

đuôi, cá rửa sạch cắt khoanh; cà tím, khổ qua rửa sạch cắt khúc vừa ăn; các loại gia vị: 

sả, ớt, hành, tỏi, khóm băm nhuyễn; dừa xiêm lấy nước. Đun nóng ít dầu (mỡ), cho 

hỗn hợp gia vị sả hành, khóm bằm nhuyễn vào phi vàng cho thơm rồi cho thịt ba rọi 

vào đảo đều đến khi săn lại. Tiếp tục cho phần mắm đã lọc bỏ xương và nước dừa tươi 

nấu đến sôi.  

Cho cà tím, cá, tép vào đun sôi đến chín, nêm nếm lại cho vừa ăn. Món này ăn này kết 

hợp với các loại rau sống nhúng vào lẩu ăn kèm với bún hoặc cơm, chấm nước mắm. 

Hỏi: Để tạo ra món mắm ngon như vầy thì bí quyết là gì vậy cô? 

Trả lời: Để mắm kho ngon cần có khóm và sả bằm, khóm phải bằm hoặc xay nhuyễn, 

lọc lấy nước cho vào nồi kết hợp với nước dừa tươi sẽ giúp nước dùng ngọt thanh hơn 

và làm giảm bớt độ mặn của mắm. Đồng thời, sả, củ hành bằm nhuyễn, phi vàng giúp 
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tăng mùi thơm của mắm. Đặc biệt phải sử dụng cả hai loại mắm cá sặc và cá linh thì 

mới đậm đà. 

 

BIÊN BẢN SỐ 14 

Phỏng vấn ông Đ.C.H vào lúc 13h00 ngày 22/9/2020 tại cơ sở sản xuất tàu hủ ky 

Ba Hoàng. 

Hỏi: Tàu hủ ky xuất hiện ở đây từ khi nào vậy chú? 

Trả lời: Làng nghề này hình thành và tồn tại khoảng 100 năm nay. Ban đầu là do hai 

anh em người Hoa tên Châu Phạch và Châu Sầm đến đây khởi nghiệp. Thấy hai người 

này làm ăn được, dần dần người dân địa phương ở đây thấy hay hay nên đến xin 

truyền nghề. Dần dần, số người theo nghề tăng dần lên hình thành hẳn một làng nghề 

toàn là gia đình người Việt. 

Hỏi: Tàu hủ ky này chế biến như thế nào ạ? 

Trả lời: Cách chế biến món ăn này rất công phu: 

Để sản xuất ra tàu hủ ky phải ngâm đậu khoảng 2 tiếng cho đậu nở mềm rồi xay thành 

bột, sau đó đưa vào máy ly tâm vắt lấy nước. Nước đậu nguyên chất được cho vào 

chảo nấu để lấy váng. Thông thường người ta xếp 18 chảo thành hai hàng song song 

nhau gọi là một dàn, số lượng dàn nhiều hay ít tùy theo quy mô từng gia đình. 

Để lên váng đậu, nước trong chảo phải được duy trì nhiệt độ ổn định khoảng 70
0C

. Nếu 

muốn lá tàu hủ ky mỏng chỉ cần nổi váng chừng 5 phút, còn muốn lá dày thì để váng nổi 

lâu hơn. Cứ khoảng 10 phút sau khi vớt chảo lại nổi váng một lần và được thợ dùng dao 

rạch váng rồi treo lên sào trúc ngay phía trên chảo cho ráo. Thợ làm tàu hủ ky phải hoạt 

động liên tục cho đến khi cạn nước, lấy mãi tới lớp cuối cùng thì gọi là vớt bẹ. Để ra 

được 1kg tàu hủ ky phải dùng khoảng 2,4 kg đậu nành tươi và hạt đậu nành phải đặt 

mua từ Mỹ vận chuyển về. Đậu nành Việt Nam chất lượng không thơm, ngon và day 

bằng. 

Hỏi: Ngoài việc sản xuất tàu hũ ky, chú còn quan tâm đến vấn đề gì liên quan đến chất 

lượng ẩm thực của người Việt mình? 

Trả lời: Bây giờ món ăn uống không được chất lượng như hồi xưa vì dân số ngày càng 

đông, phải trồng cây, nuôi con gì cho mau thu hoạch. Hồi trước làm lúa mùa, 6 tháng 

mới thu hoạch nên hột gạo rất ngon. Bây giờ lúa ba vụ, giống như thiếu nữ chưa 

trưởng thành đã lấy chồng, sinh con thì đứa trẻ làm sao mà khỏe mạnh cho được. Hồi 
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đó, con heo giống Thuộc Nhiêu ở Tiền Giang ai mà nuôi giỏi thì từ 8 đến 10 tháng mới 

được 1 tạ. Vậy mà bây giờ con heo nuôi 3 tháng rưỡi đã lên hơn 1 tạ, toàn là nuôi 

thuốc. Mình ăn hột gạo, miếng thịt heo mà như vậy thì làm sao khỏe cho được! 

Hỏi: Vậy theo chú một bữa ăn nên có các món gì mới đủ chất?  

Trả lời: Theo tôi, bữa ăn chí ít phải có cơm, cá hoặc thịt và rau củ. Nhà nghèo thì cá 

kho, canh rau với cơm cũng được. Khá hơn, thì đủ 3 món: canh, xào, kho mặn. Có như 

vậy mới hài hòa và đủ chất. 

Hỏi: Nếu có khách du lịch đến đây tham quan và mua sản phẩm chú nghĩ như thế 

nào? 

Trả lời: Thời gian gần đây cũng có vài công ty du lịch đến liên hệ với chúng tôi để đưa 

khách đến tham quan, nhưng chúng tôi cũng ngại tiếp lắm, vì những lúc rãnh rỗi, quét 

dọn nhà cửa, cơ sở sạch sẽ chúng tôi mới cho vào. Những lúc đang sản xuất nước đậu 

nành đổ tháo khắp nơi, ngoài ra khói bụi bay lên từ than củi vương vãi khắp nơi nên 

chúng tôi ngại lắm. Bên cạnh đó, gia đình chúng tôi ít người do mấy đứa nhỏ đều đi 

làm ở xa. Làm nghề này cực lắm nên con cái không mặn mà nữa.  

Hỏi: Nếu tỉnh tổ chức tour Du lịch ẩm thực chay thì làng nghề mình có tham gia hay 

không?  

Trả lời: Lợi ích từ việc chế biến đồ chay theo tôi chính là bà con ổn định cuộc sống. Từ 

việc có đồng ra đồng vô họ cũng bớt nhậu nhẹt, bài bạc, gia đình không còn lục đục, con 

cái cũng được đi học đàng hoàng. Bởi vậy, tôi mong làm sao để sản phẩm của làng nghề 

chúng tôi tham gia vào du lịch ẩm thực chay thì làng nghề mới phất lên được.  

Tuy nhiên, để liên kết với hoạt động du lịch, làng nghề phải quy hoạch lại và có sự đầu 

tư trang thiết bị mới để tạo mỹ quan cho người tham quan và trải nghiệm ăn chay ở 

làng nghề. Vì hiện nay, đa số chúng tôi vẫn sản xuất theo kiểu thủ công nên việc tạo 

thành một sản phẩm du lịch đòi hỏi nhiều công sức lắm và phải được tất cả các hộ 

đồng lòng. Do đó, chúng tôi hiện nay chỉ có thể cung cấp nguồn thực phẩm chay cho 

thị trường mà thôi. 

BIÊN BẢN SỐ 15 

Phỏng vấn cô N.T.H vào lúc 14h30 tại cơ sở sản xuất bánh tráng Lệ Hằng xã Lục 

Sĩ Thành, huyện Trà Ôn. 

Hỏi: Làng nghề mình làm bánh tráng từ khi nào vậy cô? 
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Trả lời: Trước đây, xóm này chỉ tráng bánh dày để cung cấp cho người bán hủ tíu, 

bánh mỏng hơn bán cho mấy lò làm kẹo đậu phộng. Ngày nay, do nhu cầu tiêu dùng 

phong phú nên bánh tráng của làng nghề cũng đa dạng hơn, nhưng chủ yếu là 4 loại 

bánh gồm: bánh tráng ngọt, bánh tráng lạt, bánh tráng nem, bánh tráng nướng. Ngoài 

ra, có hộ còn sáng tạo ra các loại bánh khác nhau chút ít, phù hợp với yêu cầu của 

khách hàng: bánh tráng nướng dừa béo, bánh tráng nướng tôm khô, bánh tráng nem lá 

dứa, bánh tráng củ dền…  

Hỏi: Bánh tráng làng nghề mình làm ra được cung cấp ở địa phương nào vậy cô? 

Trả lời: Nhiều nơi lắm con. Các tỉnh miền Tây, TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và cả nước 

ngoài nữa.  

Hỏi: Làng nghề này được công nhận khi nào vậy chú? 

Trả lời: được công nhận từ năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và hỗ trợ máy móc 

thiết bị: máy xay bột, máy hút chân không. Sau đó, 2011 thành lập hợp tác xã nhưng 

chỉ có mười mấy trong 100 hộ tham gia. 

Hỏi: Vô hợp tác xã thì được quyền lợi gì vậy cô? 

Trả lời: vô hợp tác xã thì nhà nước hỗ trợ 100% máy móc thiết bị cho người dân sản 

xuất. 

Hỏi: Sao các hộ dân khác không vào hợp tác xã? 

Trả lời: các hộ không vô hợp tác xã chỉ tráng bánh theo mùa vụ, còn những người vô 

hợp tác xã thì tráng bánh mỗi ngày. Bên cạnh đó, đầu ra chưa ổn định nên chưa thu hút 

nhiều hộ dân tham gia.  

Hỏi: vậy cô nghĩ sao nếu gắn kết làng nghề với phát triển du lịch? 

Trả lời: trước đây bên siêu thị Coop mart Vĩnh Long đã đặt hàng sản phẩm của tôi để 

trưng bày và bán nhưng số lượng bán ra không nhiều, họ trả lại. Nên hiện nay, chúng 

tôi sản xuất theo đơn đặt hàng của đối tác với số lượng lớn còn du lịch thì thỉnh thoảng 

mới có ghé nên chỉ kiếm thêm cho vui thôi. Mấy năm qua, thỉnh thoảng một vài công 

ty du lịch cũng liên hệ với chúng tôi. Song chỉ là những chuyến tham quan lẻ tẻ, khách 

xem chúng tôi làm, hỏi han rồi mua sản phẩm đem về. Đến nay vẫn chưa có hướng kết 

nối lâu dài giữa làng nghề với du lịch. 
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BIÊN BẢN SỐ 16 

Phỏng vấn chú T.V.B vào lúc 10h00 ngày 22/9/2020 tại ấp Thuận Nghĩa, xã 

Thuận An, Thị xã Bình Minh. 

Hỏi: Chú trồng xà lách xoong ở đây bao lâu rồi chú? 

Trả lời: được 10 năm nay rồi. 

Hỏi: Thế 10 năm nay giá bán có thay đổi nhiều không chú? 

Trả lời: cũng vậy hà. Ngày xưa cũng mười mấy ngàn, giờ được hai chục ngàn. 

Hỏi: Sao chú không đổi sang trồng những loại cây khác có giá cao hơn? 

Trả lời: tại trồng quen rồi, với lại loại này trồng loại cây này không mất thời gian chăm 

sóc nhiều, chỉ cần tưới đúng giờ là được. 

Hỏi: Xà lách xoong này có phải xịt thuốc trừ sâu nhiều không? 

Trả lời: Ít lắm vì đất ở đây hợp với loại cây này.  

Hỏi: Nếu địa phương phát động phong trào làm du lịch thì chú nghĩ bà con ở xã có 

hưởng ứng không? 

Trả lời: Có chứ. Mà nếu làm thì chú nghĩ nhiều nhà ở đây cùng làm. Nấu bữa cơm cho 

khách ăn, cho khách nghỉ ngơi, trồng rau, chụp hình chú cũng vui mà.  

Hỏi: Còn gia đình chú thì sao?  

Trả lời: Hưởng ứng chớ! Thằng con tôi học xong đại học về quê làm nông. Trên bờ nó 

trồng xà lách xoong, dưới các mương nó dọn để cá sặc, ốc bươu, cá lóc, cá rô phát 

triển tự nhiên. Vì trồng rau sạch nên rất hạn chế việc dùng phân thuốc hóa học nên cá 

rô, cá lóc nuôi theo tự nhiên sống dễ dàng. Nó còn tính liên kết với Công ty để làm du 

lịch trải nghiệm thu hoạch rau, bắt cá lên chế biến ăn tại chỗ nữa. Mấy đứa nhỏ bây 

giờ cũng năng động lắm. 

Hỏi: Vì ngoài nghiên cứu nguồn nguyên liệu chế biến, tụi cháu còn quan tâm tới mối 

quan hệ lối xóm vào dịp cuối năm liên quan đến ẩm thực. Vậy, chú cho hỏi thêm về 

chuyện chuẩn bị ăn tết hồi trước ở gia đình chú như thế nào?  

Trả lời: Hồi đó, sau khi thu hoạch lúa xong, ba tôi biểu đem chà gạo rồi làm mâm cơm 

cúng ông bà. Ổng biểu mấy chị em tôi đội gạo sang cho mấy nhà nghèo trong xóm để 

bà con cúng cơm mới trong mấy ngày tết. Má tôi còn xay gạo, tráng bánh, nhà nào 

cũng cho hai chục. Bà con tới nhà chúc Tết, có món gì má tôi cũng bưng hết ra mời. 

Ba tôi nói ăn Tết vậy mới vui! Bây giờ ăn uống cũng có những món tiện dụng rồi. Nhà 
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tôi bây giờ ăn Tết ngoài các món truyền thống còn có giò chả, thịt đông, bánh chưng, 

bánh hộp do mấy đứa nhỏ đi làm xa mua về. 

 

BIÊN BẢN SỐ 17 

Phỏng vấn ông N.V.B vào lúc 9h30 ngày 24/9/2020 tại ấp Thuận Phú A, xã Thuận 

An, Thị xã Bình Minh. 

Hỏi: Nghe nói ngoài trồng xà lách xoong chú cũng trồng nấm rơm nữa phải không? 

Diện tích trồng có nhiều không? Vật liệu trồng nấm có dễ tìm không chú?  

Trả lời: Sau mùa làm lúa tôi gom rơm lại để làm nấm. Diện tích không lớn khoảng 

500m
2
, từ 15 đến 20 ngày thu hoạch 1 đợt. Trên diện tích như vậy, nếu tôi trồng liên 

tục thì cứ 1 đợt sau khi trừ chi phí thì thu được từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Gọi là nấm 

rơm nhưng có thể trồng bằng cây chuối, lục bình, bông gòn… nhưng theo tôi, trồng 

bằng rơm là nấm ngon nhất.  

Hỏi: Bà con ở đây trồng nhiều không chú? Sản xuất theo kiểu gia đình hay có ai lập 

thành trang trại hay không? Nếu vậy có đủ bán ra thị trường không?  

Trả lời: Theo tôi biết, Vĩnh Long chưa có ai trồng nấm dưới dạng trang trại. Nhưng có 

rất nhiều gia đình sau khi được bên Nông nghiệp tập huấn thì về trồng theo dạng nhỏ, 

lẻ ở nhà khá nhiều. Cho nên việc cung ứng cho các chợ thậm chí bán qua Cần Thơ, 

Tiền Giang, Bến Tre không khó khăn gì. Chưa kể là nấm có thể làm món mặn, món 

chay đều được nên nhà nào cũng cần. 

Hỏi: Nếu được mời tham gia làm du lịch nông nghiệp theo chủ trương của tỉnh, chú có 

tham gia không?  

Trả lời: Mấy năm nay gia đình tôi trồng trọt buôn bán cho thương lái quen rồi. Giờ 

tham gia vào đề án du lịch phức tạp và tốn kém thêm chi phí lắm. Phải quét dọn 

thường xuyên sạch sẽ, đầu tư xây dựng chỗ ăn ở, nhà cửa cũng phải khang trang, có 

chỗ đậu xe cho khách... đòi hỏi kinh phí lớn lắm so với điều kiện của gia đình chúng 

tôi. 

BIÊN BẢN SỐ 18 

Phỏng vấn anh T.V.T vào lúc 15h00 ngày 25/12/2019 tại khu du lịch Bến Thành –

Vinh Sang, cù lao An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.  

Hỏi: Món mứt dừa cơm dày này mình mua dừa ở địa phương khác phải không anh 

Tuấn? 
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Trả lời: Để tạo ra món mứt dừa, tôi phải sử dụng loại dừa có phần cơm dày được trồng 

ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 

Hỏi: Cách chế biến thế nào vậy anh? 

Trả lời: Sau khi mua về phải gọt bỏ hết lớp vỏ xám bên ngoài của “cơm dừa” và dùng 

dao xắt thành từng sợi dày khoảng 1cm và rửa với nước cho thật sạch và đổ hết ra rổ 

cho ráo nước. Tiếp theo là giai đoạn khử dầu trong cơm dừa để mứt dừa trắng hơn, 

thơm ngon và bảo quản lâu hơn. Cho chảo nước lên bếp lửa và đổ tất cả “cơm dừa” 

vừa xắt sợi vào. Bí quyết của công đoạn này là cho vào lúc nước còn ấm và phải đảo 

thật đều tay thì mứt dừa không bị nát và sạch dầu. Sau đó đổ toàn bộ phần “cơm dừa” 

ra rổ cho ráo nước. 

Tiếp theo là công đoạn ướp “cơm dừa” với đường và sữa đặc, đảo đều tay cho hỗn hợp 

thấm đều. Sau đó cho tất cả hỗn hợp lên chảo nóng. Ban đầu cho lửa thật to để đảm 

bảo độ nóng, đến khi hỗn hợp sôi lên thì hạ lửa nhỏ dần và đảo đều tay tranh cho dừa 

bị khét. Trong công đoạn này, quan trọng nhất là phải để nhỏ vừa phải và đảo dừa phải 

nhẹ tay nhưng liên tục để dừa không bị gãy và ngấm đều sữa đặc và phần đường 

không bị vón cục hay bị cháy.  

Tiếp theo cho thêm phần sữa đặc còn lại vào và tiếp tục đảo đều tay liên tục đến khi 

chảo cạn nước, nhiều phấn đường bám quanh sợi dừa thì nhắc chảo xuống. Đổ tất cả 

hỗn hợp ở nơi sạch sẽ, thoáng mát đến khi nguội hẳn cho dừa khô hẳn và săn lại là có 

thể sử dụng được. 

Hỏi: Mứt dừa này mình sử dụng trong thời gian bao lâu vậy anh? 

Trả lời: khoảng 5 – 7 ngày vì không sử dụng chất bảo quản. Nhiều khách nước ngoài 

muốn mua số lượng lớn nhưng tôi không dám bán vì sợ họ mang về tới bên đó mứt sẽ 

bị hư. 

 

BIÊN BẢN SỐ 19 

Phỏng vấn anh B.V.H vào lúc 13h00 ngày 25/12/2020 tại Khu du lịch Bến Thành 

Vinh Sang 

Hỏi: Anh nghĩ như thế nào về việc xây dựng sản phẩm đặc trưng cho doanh nghiệp từ 

ẩm thực? 
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Trả lời: Việc xây dựng sản phẩm ẩm thực đặc trưng đang được các doanh nghiệp đầu 

tư sáng tạo. Xây dựng sản phẩm ẩm thực đặc thù tại doanh nghiệp là yếu tố quan trọng 

của chúng tôi trong thời gian tới nhằm nâng cao tính cạnh tranh.  

Hỏi: Trong thời gian qua, anh đã đầu tư xây dựng cho mứt dừa Vinh Sang, rượu đế 

Vinh Sang, lẩu gà Vinh Sang. Vậy dự định của anh trong thời gian tới là gì? 

Trả lời: Vĩnh Long là vùng đất giàu cây trái, xu hướng du khách thích thưởng thức sản 

phẩm địa phương, cho nên chúng tôi đang nghiên cứu sản xuất các loại rượu làm từ 

trái cây lên men: rượu mít, rượu chôm chôm, rượu nhãn, rượu măng cụt, rượu xoài… 

Đồng thời đăng ký nhãn hiệu độc quyền để tạo thương hiệu cho doanh nghiệp. 

Hỏi: Để tạo thương hiệu cho Khu du lịch, đặc biệt là về ẩm thực, theo anh nên chú ý 

điều gì?  

Trả lời: Theo tôi, khẩu vị là điều quan trọng nên đặc biệt lưu ý trong chế biến ẩm 

thực.  

Hỏi: Vậy theo anh, người Miền Tây có khẩu vị khác gì với người miền khác? Điều gì 

tác động đến khẩu vị của họ?  

Trả lời: Thí dụ như chuyện ăn mặn, cay. Không phải chỉ có người Miền Trung mới ăn 

cay mặn, mà người Miền Tây cũng có sở thích như vậy. Tôi cho rằng sở thích này rất 

hợp với tính cách người nơi đây, nghĩa là phải rạch ròi, đâu đó rõ ràng. Ngọt thì phải 

ngọt ngay (ngọt gắt cổ, ý nói các món chè); mặn phải mặn chát (kho khô quẹt, mắm 

chưng), cay phải xé lưỡi, béo phải béo ngậy, đắng đến cổ họng, chua đến ê cả hàm 

răng thì mới là ngon. 

Hỏi: Quá trình làm du lịch ẩm thực, anh cho biết đặc sản Vĩnh Long được khai thác 

như thế nào?  

Trả lời: Vĩnh Long có nhiều đặc sản nhưng cách khai thác thì chưa có. Nhu cầu 

thưởng thức đặc sản ẩm thực của du khách khá cao nhưng doanh nghiệp chưa biết 

cách khai thác yếu tố này. Hầu như chưa có sự liên kết giữa các doanh nghiệp nên 

khi hỏi về đặc sản Vĩnh Long là gì thì hầu như các doanh nghiệp du lịch địa 

phương chưa trả lời được. 

 

BIÊN BẢN SỐ 20 

Phỏng vấn cô T.T.D vào lúc 18h00 ngày 15/11/2019 tại phường 2, thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long. 
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Hỏi: món kho quẹt này cô chế biến như thế nào vậy cô? 

Trả lời: Cách chế biến món kho quẹt rất đơn giản, đặt nồi đất lên bếp, đổ một ít mỡ 

heo cho vào nồi đảo đều cho đến khi xuất hiện nước mỡ, cho vào một ít đường để lửa 

liu riu cho đường chuyển màu vàng nâu, tiếp tục bổ sung hành phi hoặc tỏi băm 

nhuyễn vào đảo đều để tạo độ thơm. Kế đến cho thịt ba rọi, tôm khô đã xắt nhỏ vào 

nồi đất đảo đều đến khi săn lại. Sau đó, bổ sung nước cơm hoặc nước dừa tươi, để lửa 

liu riu đến khi hỗn hợp cô đặc nhưng có độ sệt, tiếp tục cho nước mắm, tiêu, ớt vào, 

nêm nếm lại cho vừa ăn là hoàn thành.  

Hỏi: Món canh chua cơm mẻ cô làm cũng rất ngon, nước dùng dịu ngọt và rất thanh. 

Vậy cô nấu bằng cách nào? 

Trả lời: Sử dụng nước dừa chế biến thay cho nước lọc thì vị sẽ ngon ngọt hơn rất 

nhiều. Đồng thời, đối với canh chua cơm mẻ, phải cho thêm một ít nước cốt chanh mới 

đủ độ chua của canh.  

 

BIÊN BẢN SỐ 21 

Phỏng vấn ông B.M vào lúc 7h00 ngày 22/9/2020 tại vườn bưởi Bảy Minh, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

Hỏi: bưởi Nam Roi có mặt ở vùng đất này từ khi nào vậy chú? 

Trả lời: Bưởi Năm Roi có mặt tại Bình Minh cách đây khoảng 30 – 40 năm do ông 

một ông tào kê (quản chành) người Hoa Phước Kiến mang tặng cho ông Hội đồng Qui 

(điền chủ tại Bình Minh) hai nhánh bưởi: một nhánh là giống bưởi Tàu, nhánh còn lại 

là giống bưởi của Nhật. Khi đến mùa ra trái, trái bưởi giống Tàu có vị ngon ngọt, còn 

giống bưởi Nhật thì vị lạt nên ông Hội đồng Qui đốn bỏ cây bưởi Nhật và nhân thêm 

giống bưởi Tàu. Khi bưởi ra trái chín đợt đầu thì bị một người làm công đã hái trộm. 

Ông Hội đồng tức giận và tra hỏi nhưng những người làm công không ai chịu nhận 

nên ông đánh mỗi người năm roi. Từ đó, người ta gọi bưởi này là bưởi Năm Roi.  

Hỏi: Nghe nói, nhiều đoàn khách tới khu vườn của chú ngoài ăn trái cây còn muốn ăn 

bữa cơm gia đình tại chỗ. Chú có phục vụ không?  

Trả lời: Nếu đoàn không quá nhiều khoảng từ 10 – 20 người thì gia đình tôi phục vụ.  

Hỏi: Có câu chuyện nào chú hay kể cho du khách nghe cho vui về bữa cơm hàng ngày 

ở gia đình của chú?  
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Trả lời: Tôi không có kể cho mọi người nghe nhưng hôm nay tôi kể cho cô nghe. Ba 

tôi là một nông dân, ít chữ nhưng ông rất coi trọng việc xây dựng nề nếp trong nhà. 

Hồi đó, mỗi lần trước khi ăn cơm, 5 đứa con toàn sinh năm một trong đó có tôi phải 

đọc xong mấy câu “gia huấn” do ông đặt ra. Mấy chục năm rồi mà chị em tôi vẫn nhớ: 

Ông bà, cha mẹ người trên / Phải luôn hiếu thảo không phiền lòng ai. Chị anh phải biết 

dang tay / Dắt dìu, nhường nhịn hàng ngày cho em/ Em nhỏ phải biết mình hên/ Noi 

theo anh chị mới nên thân người/ Mai sau khôn lớn ra đời/ Ơn sâu, nghĩa nặng cả đời 

chớ quên. Tụi tôi đọc đồng loạt như dàn đồng ca tới nỗi hàng xóm cũng thuộc luôn! 

Hỏi: Chú chắc nhiều kỷ niệm về ẩm thực trong gia đình? 

Trả lời: Ờ còn chuyện này nữa! Mỗi lần đình thần ở xã có lệ cúng lớn, má tôi làm 2 

mâm xôi vò và dắt anh em tôi đi cúng đình. Tới đó, anh em tôi đứa nào cũng được cục 

xôi với miếng thịt heo luộc. Ngán quá trời! Nhưng má tôi bắt ăn cho hết để nhớ ơn ông 

bà, để được Thần phò hộ khỏe mạnh, bình yên!.   

Hỏi: Nếu du khách ăn món ngon do chú chế biến mà xin công thức, vậy chú có cho 

không? 

Trả lời: Cho chớ, đâu có gì mà phải dấu nghề! Có vị khách thấy tôi trộn gỏi gà xé phai 

ngon quá xin công thức về làm. Tôi viết ra giấy cặn kẽ đưa cho vậy mà về làm không 

ra. Tức quá, ổng điện sẽ đưa bạn bè xuống chơi nữa và coi tôi làm tại chỗ để học lại 

(cười). 

 

BIÊN BẢN SỐ 22 

Phỏng vấn anh L.H.P vào lúc 8h00 ngày 18/5/2020 tại homestay Phương Thảo. 

Hỏi: Công ty anh là một trong ba công ty tổ chức cho du khách ăn trưa trên tàu du lịch 

kết hợp ngắm cảnh sông nước. Vậy điều khó khăn khi áp dụng mô hình này là gì? 

Trả lời: Không gian tên tàu hạn chế nên chỉ phục vụ được số lượng khách ít (tối đa 15 

khách / tàu 30 khách). Vì đảm bảo an toàn cháy nổ nên thức ăn phải được chế biến 

trước, khi phục vụ khách chỉ làm nóng lại nên chủ yếu cung cấp các món ăn nhẹ: hủ 

tíu xào, bánh dân gian và nước uống đóng chai ướp lạnh.  

Hỏi: ẩm thực Việt có tác dụng chữa bệnh rất tốt, vậy anh nghĩ sao nếu tổ chức mô 

hình chữa bệnh, detox cơ thể cho du khách bằng ẩm thực? 
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Trả lời: Hoạt động này chỉ mang tính tự phát, những kiến thức giới thiệu cho khách là 

kinh nghiệm dân gian nên không tự tin trong việc truyền tải thông tin và ứng dụng cho 

khách. 

Hỏi: Homestay của anh có phục vụ thức ăn trên đò du lịch. Như vậy có khó khăn gì 

không?  

Trả lời: Để đảm bảo an toàn tránh cháy nổ nên thức ăn được chế biến trước, khi phục 

vụ khách chỉ làm nóng lại, chủ yếu cung cấp các món ăn nhẹ: hủ tíu xào, bún gạo xào, 

các loại bánh dân gian và nước uống đóng chai ướp lạnh. Là những món đã được 

thống nhất đưa vào tour của công ty. 

 

BIÊN BẢN SỐ 23 

Phỏng vấn chị P.T.N.T vào lúc 9h00 ngày 18/5/2020 tại homestay Út Trinh huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

Hỏi: Chị thấy du khách có hào hứng với việc chế biến món ăn không? 

Trả lời: Việc thực hiện phụ thuộc nhiều vào thời gian rỗi của du khách vì chương trình 

tham quan đã được thiết kế sẵn. Do đó, hoạt động trải nghiệm ẩm thực chỉ mang tính 

hình thức mặc dù khách du lịch rất thú vị và có nhu cầu được thực hiện nhiều hơn. 

Hỏi: Món ăn chị sáng chế ra có đăng ký bản quyền Sở hữu trí tuệ không?  

Trả lời: Chúng tôi làm ra món gì thì các nơi khác cũng làm ra món tương tự. Để không 

bị trùng lắp chúng tôi cũng học hỏi nhiều nơi rồi nghiên cứu làm ra sản phẩm khác. 

Tuy nhiên, sự bảo mật và quyền bảo hộ sở hữu công thức chế biến ẩm thực vẫn còn 

nhiều vấn đề chưa rõ ràng về pháp lý. Việc làm ăn chúng tôi rất sợ bị tranh chấp, kiện 

tụng, nên cũng dễ dàng cho qua. 

Hỏi: Việc hướng dẫn, giới thiệu cách chế biến món ăn chị có học hay dự một lớp tập 

huấn nào do Ngành Văn hóa & Du lịch tổ chức không?  

Trả lời: Do nhu cầu tìm hiểu của khách về món ăn nên chúng tôi nói theo kinh nghiệm 

dân gian và tìm hiểu qua sách báo. Chưa được công ty hay cơ quan văn hóa tập huấn 

về việc này, nên không được tự tin cho lắm. 

 

BIÊN BẢN SỐ 24 

Phỏng vấn chị N.T.T.Q vào lúc 9h30 ngày 19/1/2020 tại nhà hàng Sài Gòn – Vĩnh 

Long, phường 1, thành phố Vĩnh Long. 
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Hỏi: Chị nhận xét gì về việc khai thác ẩm thực cho phát triển du lịch Vĩnh Long? 

Trả lời: đặc sản Vĩnh Long thì có nhưng cách khai thác thì chưa có. Nhu cầu thưởng 

thức đặc sản ẩm thực của du khách khá cao nhưng doanh nghiệp chưa biết cách khai 

thác yếu tố này. Hầu như chưa có sự liên kết giữa các doanh nghiệp tại địa phương nên 

khi hỏi về đặc sản Vĩnh Long là gì thì hầu như các doanh nghiệp du lịch địa phương 

chưa trả lời được. 

Hỏi: Vậy chị có ý tưởng gì về vấn đề này? 

Trả lời: Trước mắt, Vĩnh Long nên sớm xây dựng cửa hàng đặc sản địa phương nhằm 

đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách và doanh nghiệp lữ hành cũng thuận lợi tiếp 

cận và xây dựng sản phẩm riêng từ ẩm thực Vĩnh Long. 

 

BIÊN BẢN SỐ 25 

Phỏng vấn chị D.D.H vào lúc 8h30 ngày 16/5/2020 tại cơ sở sản xuất cốm kẹo xã An 

Bình, huyện Long Hồ. 

Hỏi: Chị biết chế biến món cốm kẹo này từ đâu? 

Trả lời: chị học từ những người thợ làm cốm kẹo ở Bến Tre. Do đam mê nên chị mang 

nghề này về Vĩnh Long làm luôn. 

Hỏi: Vậy nếu những người địa phương khác muốn học nghề chị có sẵn sàng chỉ lại 

không? 

Trả lời: Thời gian gần đây có rất nhiều người đến hỏi thăm về cách thức chế biến món 

cốm này. Những người này ở Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre… Bao nhiêu người đến 

hỏi tôi đều chỉ hết.  

Hỏi: Trong nghiên cứu tụi em quan tâm tới không khí chuẩn bị ẩm thực vào dịp Tết. 

Vậy chị có thể cho biết chuẩn bị đón Tết ở nhà chị trước đây như thế nào?  

Trả lời: Từ hồi tôi còn nhỏ cho đến bây giờ mấy chục năm, tảo mộ ông bà xong là bắt 

đầu chuẩn bị đón Tết. Coi, 26 Tết quét cổng rào, sơn cửa cái, cửa sổ, lấy rượu đặt ở lò 

đem về. 27 Tết tát ao bắt cá, rọng nước mấy con lớn để dùng lâu, mấy con nhỏ thì đem 

phơi khô. 28 tết rọc lá chuối, chẻ dây chuối (gói bánh tét), bẻ dừa, mua thịt heo, hột 

vịt. 29 Tết gói bánh tét, kho thịt, làm mứt dừa, kẹo chuối, si rô. 30 Tết đem mấy chậu 

bông Vạn thọ để trước cổng, chưng bông Mai, trái cây lên bàn thờ, chuẩn bị các món 

để chiều 30 cúng đón ông bà về ăn Tết. Ba má tôi thức tới 12 giờ đêm cúng giao thừa 

bằng trái cây, bánh mứt, nước trà…Vui lắm 


