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Vì sao gà tây trở thành món ăn truyền thống 

của lễ Tạ Ơn? 
 

 

 

Hình ảnh một con gà tây quay vàng ruộm trên bàn ăn đã trở thành biểu tượng của lễ Tạ Ơn. Đằng 

sau món ăn này là những câu chuyện thú vị.  

Lễ Tạ Ơn bắt nguồn từ năm 1621, với bữa tiệc được tổ chức ở đồn điền Plymouth, nơi những cư 

dân đầu tiên từ Anh tới định cư tại Mỹ. Họ mời người Wampanoag tới dự tiệc mừng một mùa 

trồng trọt thành công. Năm nay, lễ diễn ra vào ngày 26/11.  

Lịch sử của món gà tây trong lễ Tạ Ơn chưa được làm sáng tỏ. Không ai biết chính xác vì sao 

loài này được chọn làm món truyền thống, nhưng các nhà sử học có vài giả thuyết.  

Từ những lá thư của các cư dân tới Mỹ thời kỳ đầu, bữa ăn lịch sử giữa những người khai phá và 



bộ tộc Wampanoag có thịt bò và thịt một loại gà. Sau này, bữa ăn đó được biết tới như là lễ Tạ 

Ơn đầu tiên. 

Các nhà sử học không xác định được loại gà nào được sử dụng trong bữa ăn, nhưng một lá thư 

của Edward Winslow có nhắc tới một chuyến săn gà tây trước đó.  

Một giả thuyết khác về món gà tây trong lễ Tạ Ơn có liên quan tới Nữ hoàng Anh. Trong thế kỷ 

16, một đội tàu chiến của Tây Ban Nha đã chìm trên đường tấn công nước Anh. Tương truyền, 

Nữ hoàng Elizabeth nhận được tin này lúc đang ăn tối. Bà vui mừng đến mức đã yêu cầu phục vụ 

thêm một con ngỗng quay.  

Một số nhà sử học cho rằng những người định cư đầu tiên đã lấy cảm hứng từ sự kiện này, và 

quay một con gà tây thay cho ngỗng. Lựa chọn này khá dễ hiểu vì gà tây là loài bản địa của Bắc 

Mỹ. Thậm chí, “Cha đẻ của nước Mỹ” Benjamin Franklin còn muốn lấy chúng làm loài chim 

biểu tượng quốc gia.  

Một số người cho rằng từ sau cuốn "A Christmas Carol" năm 1843 của Charles Dickens đã làm 

gà tây trở thành món ăn của các dịp lễ, những người khác lại cho rằng cuốn tiểu thuyết 

Northwood của nhà văn Sarah Josepha Hale năm 1827 đóng vai trò quan trọng hơn, khi cô đã 

dành hẳn 1 chương mô tả về Lễ Tạ Ơn với món gà tây nướng trên bàn. Cô cũng bắt đầu huy 

động nhằm đưa lễ Tạ ơn trở thành ngày lễ chính thức của Mỹ, điều này sẽ giúp tạo sự đoàn kết 

đất nước trong bối cảnh nội chiến (Civil War). Cuối cùng thì công sức của cô cũng được đền đáp 

sau lời tuyên bố của tổng thống Abraham Lincoln vào năm 1863. Dần dần, gà tây trở thành món 

ăn biểu tượng của dịp lễ nhờ vào số lượng và giá thành của nó.  

Ngày nay, gà tây là món ăn không thể thiếu trong các gia đình ở Mỹ vào lễ Tạ Ơn. Gà tây là loại 

gà thuộc loài gà tây hoang (Meleagris gallopavo) đã được thuần hóa và nuôi dưỡng như một loại 

gia cầm để cung cấp nguồn thực phẩm. Thịt gà tây đặc biệt thông dụng tại các nước phương Tây. 

Trong tiếng Việt, chúng được gọi là gà tây vì chúng được du nhập vào Việt Nam từ các nước 

phương Tây. Gà tây là loại gia cầm có nguồn gốc từ châu Mỹ, hiện được nuôi ở nhiều nước trên 

thế giới. Thịt gà tây thường được người Mỹ và người các nước phương Tây dùng cho các món 

nướng và ngày nay, chúng được dùng nhiều cho lễ Tạ ơn hay những buổi tiệc gia đình. 
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