
 
Hương vị gạo nếp, món ăn truyền thống của Lào 
 
Người ta không thể du lịch đến nước Đông Nam Á này mà không ăn rất nhiều bữa cơm gạo 
nếp, một món chính đa công năng trong ẩm thực Lào  
  
 
 

 
Gạo nếp thấm rất sâu trong di sản ẩm thực Lào đến nỗi hầu hết người Lào không nghĩ về gạo 
nếp như một món ăn đặc thù của họ. 
 
 
 
 
 
 
Tác giả:  Mike Ives, một phóng viên tự do tại Hà Nội, Việt Nam. 
Nhiếp ảnh: Ashley Szczesiak 
Người dịch: Phạm Văn Bân 
Nguồn gốc:   Bài viết này đã đăng trong Tạp chí Smithsonian, February 01, 2011  
  (Nguyên bản tiếng Anh nằm sau phần tiếng Việt) 
 
 
 
 
 
 



Luck đã mất kiên nhẫn, và bao tử của anh đang sôi lục sục như động cơ diesel của chiếc xe buýt 
chở anh tới vùng Bắc Lào.  Anh cần phải ăn cơm nếp, anh nói, đói quá! 
  
Anh xem xét điện thoại di động của mình: không có phục vụ.  Ngã người vào ghế, anh nhìn qua 
cửa sổ - nhưng lúc đó là giữa tháng 11 ở nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào, và từ cánh 
đồng này qua cánh đồng kia, nông dân Lào đang gặt lúa nếp và đốt trấu phế thải để làm phân 
bón.  Luck thở dài.  Không khí đượm khói mang một mùi hương gạo thơm, ngọt.  
 
Đó là ngày đầu tiên của cuộc hành trình dài sáu ngày đi về hướng Bắc, đi từ thủ đô thanh bình 
Vientiane đến một ngôi làng hẻo lánh gần biên giới Lào-Trung quốc.  Luck - tên viết tắt của 
Vilayluck Onphanmany - 23 tuổi, một người bạn Lào và là người thông dịch mà tôi gặp trong 
chuyến đi đầu tiên trong ba chuyến đến nước Đông Nam Á nằm sâu trong lục địa này.  Anh đang 
phụ giúp cho một cuộc điều tra ẩm thực: một người bạn và tôi đang có nhiệm vụ tìm hiểu những 
bí mật của cơm nếp, trụ cột của ẩm thực Lào, và trong diễn trình điều tra, chúng tôi cố gắng ăn 
nhiều cơm nếp như có thể ăn được.  
 
Khi xe buýt chúng tôi lộc cộc chạy vào vào một cái chợ đầy bụi, một nhóm phụ nữ bu vào cửa sổ 
xe.  Họ rao "Ao khao bor?" (Muốn mua cơm nếp không?).  Luck nhanh chóng gọi mua hai túi - 
một cho tôi và bạn đồng hành của tôi, và một cho chính anh.  Chúng tôi ăn bằng tay theo kiểu 
Lào.  Luck ăn xong phần của mình trước khi xe buýt lăn bánh.   
 
Anh nói, "Tôi cảm thấy đỡ rồi!" và nhanh chóng đánh một giấc ngủ.  Các hành khách khác hoặc 
cũng đang ăn gạo nếp, hoặc giống như Luck, đang ngủ ngon. 
 
Có lý do nào để giải thích cho sự ái mộ của cả nước đối với cơm nếp không?  Nhiều người Lào 
cười khi tôi hỏi như vậy.  Họ nói rằng cơm nếp là những gì ông bà , ông cố của chúng tôi ăn.  Có 
lẽ họ ngạc nhiên với câu hỏi của tôi: giống như thanh bánh mì dài khẳng khiu ở Pháp và sushi ở 
Nhật Bản, gạo nếp thấm rất sâu trong di sản ẩm thực Lào đến nỗi hầu hết người Lào không nghĩ 
về gạo nếp như một món ăn đặc thù của họ.  
 
Dẻo, hoặc "nhầy nhụa," lúa nếp đã được trồng ở lục địa Đông Nam Á trong ít nhất là 4,000 năm. 
Các sử gia tranh luận rằng có phải nông dân thời xưa trồng gạo nếp bởi vì nó phù hợp với điều 
kiện trồng trọt tại địa phương, hay bởi vì họ ưa thích mùi vị và cấu tạo dẻo dai?  Điều rõ ràng là, 
vào thế kỷ XVIII, gạo nếp đã bị nhiều giống gạo không-nhầy-nhụa, có tên là "gạo trắng" thay thế 
tại hầu hết mọi nơi trong khu vực.  
 
Nhưng gạo nếp vẫn là thức ăn chính yếu ở các vùng thuộc Lào, giáp ranh với năm quốc gia: 
Trung quốc, Myanmar, Thái Lan, Cambodia và Việt Nam.  Tại Lào, một nước lớn hơn tiểu bang 
Utah một chút, mức tiêu thụ gạo nếp trên đầu người ở mức cao nhất trên thế giới: hơn 345 
pounds/năm.  Ngược lại, theo Sở Quản Trị Dược Phẩm Mỹ (United States Drug Administration) 
thì trung bình, một người Mỹ ăn dưới 20 pounds gạo/năm.  
 
Sử gia Grant Evans nói rằng sự đô thị hóa, di cư và các động lực khác đang thay đổi tập quán 
tiêu thụ cơm nếp trên khắp nước Lào đến nỗi hiện nay, một số cư dân đô thị liên tưởng cơm nếp 
như là "một phương thức ẩm thực quê mùa."  Nhưng Evans, tác giả của vài cuốn sách về Lào , 
cũng nói rằng ông biết không có một người Lào nào không bao giờ ăn cơm nếp.  Từ khía cạnh 



văn hóa, ông giải thích, cơm nếp vẫn còn là "cách để người Lào xác định nguồn gốc của mình."  
Một chứng minh cho điểm này: vào giữa thập niên 1990, một ban nhạc Lào được ưa chuộng tại 
Mỹ tự gọi là khao niaw - đúng như vậy, đó là tiếng Lào để chỉ cơm nếp.  
 
Thức ăn này có nhiều hình dạng và khổ cỡ khác nhau - một dự án nghiên cứu nông nghiệp mới 
đây về gạo ở Lào bao gồm hơn 13.000 mẫu gạo, trong đó có hơn 11.000 mẫu là loại dẻo - nhưng 
phương pháp căn bản để ăn khao niaw là như nhau trong cả nước.  Thông thường, hạt gạo nếp đã 
gặt có đặc điểm ngắn và to hơn hạt gạo không-dẻo, được ngâm qua đêm, hấp chín vào buổi sáng 
và dùng để ăn trong suốt ngày. 
 
Luck nói cơm nếp vẫn ăn ngon sau hai lần hấp, nhưng hấp đến lần thứ ba sẽ khiến nó "hết sức 
dẻo."  Bởi vì cơm nếp thiếu chất tinh bột amylose nên đông lại - và vỡ thành những mảnh cỡ bàn 
tay - một cách dễ dàng hơn cơm gạo trắng trong cùng một điều kiện nấu hấp. 
 
Một nắm cơm nếp là một món ăn ngon, giống như miếng bánh mì được tẩm mỹ vị.  Caroline 
Gaylard, một trong những người chủ cơ sở Tamarind, một trường dạy nấu ăn và cà-phê ở Luang 
Prabang, trước đây là thủ đô của hoàng gia Lào, nói: "Người Lào thích ăn cơm nếp với các món 
ăn không ở thể lỏng, thay vì ăn với món cà ri và nước xốt."  Theo Gaylard, một người Úc định 
cư ở Lào, cơm nếp thêm hương vị cho món ăn rất phổ biến ở Lào là jeow, một loại bột nhồi, khô 
được làm từ ớt và các loại thảo mộc, cũng như món ăn hoàng gia mok pa fork, trong đó có cá 
hấp, thì là, hành khô và nước cốt dừa.  
 
Cơm nếp biểu tượng trong các truyền thống tôn giáo trên khắp nước Lào, nơi mà niềm tin chủ 
yếu là Phật Giáo Nguyên Thủy (hay Phật Giáo Tiểu Thừa).  Người Lào nấu các món cơm nếp - 
đặc biệt là khao tom, một tổng hợp của cơm nếp, dừa, chuối và đậu xanh - cho các nghi lễ liên 
quan đến việc trồng trọt, cầu mưa, gặt hái và tử vong.  Trong nghi thức phổ thông baci, hạt gạo 
nếp chưa nấu được ném vào không trung sau khi làng xã cầu nguyện.  Và khi một người Lào 
chết, một bô lão trong làng có thể chà gạo nếp trên thây người đó và ném gạo đi để khu trừ yêu 
ma quỷ quái. 
 
Nhưng gạo nếp không chỉ là một loại tiếp liệu tâm linh.  Bởi vì phải mất nhiều thời gian hơn để 
tiêu hóa so với gạo trắng nên nó làm cho no lâu hơn.  Điều đó tốt cho các sư sãi Lào, những 
người thường thường không ăn sau buổi trưa.  Sary Phonesay, một ông sãi 19 tuổi có đôi mắt 
nâu và nụ cười hiền lành, nói, "Người ta chỉ cho chúng tôi cơm nếp, thật là đáng sợ."  Ông sãi 
đang đứng trong sân lấp loáng ánh nắng của một ngôi chùa Phật giáo ở Luang Prabang, nơi mà 
du khách xếp hàng vào mỗi buổi sáng, giống như các nhóm phụ nữ bên ngoài phòng bán vé của 
một sân thể dục, để đặt những khối khao niaw hấp vào bình bát của các sư sãi.  Khi tôi hỏi tại sao 
ông sãi chuộng cơm nếp hơn cơm trắng, ông sãi trả lời: "Nếu tôi ăn cơm nếp, tôi sẽ no lâu hơn."  
Các nông dân Lào mà tôi hỏi cũng lặp lại lời giải thích của ông sãi Sary.   
 
Có đến 3/4 dân số Lào làm nông, trong đó sinh sống chính yếu bằng cách trồng lúa.  Cơm nếp 
gói gọn gàng trong lá chuối và là một món ăn nhẹ phổ biến ngoài đồng ruộng.  
 
Lúa nếp được trồng ở vùng đồng bằng và cao nguyên Lào.  Nông dân vùng đồng bằng trồng nó 
trong những cánh đồng bị ngập nước; nông dân vùng cao nguyên đa canh nó trên sườn đồi với 
những cây tương cận như khoai sọ, sắn và ớt.  Bởi vì sườn đồi thường nhận lượng cung cấp nước 



khó dự đoán hơn so với các cánh đồng ngập nước nên đồi ruộng lúa có xu hướng dễ bị hạn hán 
nhiều hơn.  
 
Tò mò về gạo nếp ở sườn đồi, các bạn tôi và tôi đi một chuyến xe buýt xuyên đêm từ Luang 
Prabang đến Luang Namtha, một thị trấn với một tuyến đường xe gần biên giới Lào - Trung 
quốc.  Tại một tiệm bán vật dụng đi rừng núi sinh thái ở Luang Namtha, chúng tôi nhờ một 
hướng dẫn viên thân thiện để đưa chúng tôi đi một vòng quanh vùng nông thôn và giới thiệu 
chúng tôi với những nông dân canh tác gạo nếp ở sườn đồi.  Chúng tôi ra khỏi tỉnh bằng xe gắn 
máy thuê.  Phong cảnh đi qua - lần lượt và xen lẩn với nhau là rừng rậm, đồn điền cao su, những 
túp lều rơm rạ và sườn đồi trọc - gợi lại trong tôi hình ảnh của thung lũng Santa Ynez  ở 
California.  
 
Không bao lâu, chúng tôi đi bộ băng qua đồng ruộng, gần một ngôi làng héo lánh có mang bảng 
tên là Khoua Soung.  Nông dân từ nhóm dân tộc Kmhmu đang gặt hái lúa nếp trên một sườn đồi 
xa.  Khi chúng tôi đến gần những cây lúa màu nâu đỏ, Luck tán thưởng khung cảnh: anh phác 
họa cảnh đồng quê tương tự như ở trường tiểu học khi hồi tưởng lại, nhưng luôn luôn từ trí tưởng 
tượng của anh.  Anh nói, trong khi ống nghe màu trắng đang chơi loại nhạc trẻ Lào từ một máy 
nghe nhạc bỏ túi MP3, "Chúng ta không còn ở vùng đồng bằng nữa.  Những người đó phải đứng 
ở đây suốt cả ngày, và họ không có bất cứ kỹ thuật nào để giúp đỡ." 
 
Thật vậy, hầu hết người Kmhmu là nông dân sinh sống ở vùng cao nguyên, và rõ ràng là họ dùng 
những kỹ thuật sản xuất thô sơ.  Đàn ông và đàn bà tước hạt lúa nếp bằng tay từ những thân cây 
lúa chín, rồi bỏ hạt lúa vào giỏ đan được mang bên hông.  Sau khi nhồi nhét lúa vào những bao 
màu trắng, họ mang bao xuống đồi.  
 
Các chuyên viên phát triển nông thôn nói với tôi rằng nhiều nông dân Lào đương đầu một trận 
chiến liên tục đối với sự bất an toàn lương thực.  Không có ngoại lệ cho nông dân Khoua Soung: 
họ nói bởi vì hạn hán và nạn thú gặm nhắm phá hoại nên năm nay, có 16 trong tổng số 57 gia 
đình của làng này sẽ không thể gặt đủ lúa nếp để đáp ứng nhu cầu của riêng họ.  Ông Juelang, 
một nông dân trầm lặng đang uống nước chứa trong một thùng dầu nhớt xe làm bằng nhựa, nói: 
"Tại thành phố, người ta ăn gạo nếp để thưởng thức hương vị.  Tại đây, chúng tôi ăn gạo nếp để 
sinh tồn."  
 
Qua một buổi tối lửa trại ở Khoua Soung - tại một dãy nhà sàn bằng gỗ bên lề đường - các nông 
dân thảo luận chiến lược để sống còn.  Một số đang bán nhựa cao su, nhựa cây và đậu khấu rừng 
cho các lái buôn người Hoa; một số khác đang bán những giỏ lúa gặt được cho du khách.  Nông 
dân Han Tom Keo 41 tuổi nói nếu tất cả thất bại thì những nông dân nghèo khổ sẽ được láng 
giềng cho vay gạo nếp.  
 
Mối đe dọa của nạn đói không làm suy giảm lòng hiếu khách của họ.  Khi các vì sao thay thế mặt 
trời trong một bầu trời quang đãng, những nông dân này mời chúng tôi vào một căn nhà sàn và 
phục vụ chúng tôi món jeow cay nóng, măng chua, canh gà tươi và những khoanh to khao niaw 
đã hấp.  Tôi ăn một cách cẩn thận phần cơm nếp của tôi, trong nhận thức là đã có biết bao nỗ lực 
lao động nhọc nhằn 1 đóng góp cho từng hạt lúa.  Chúng tôi ăn và trò chuyện, và lại ăn thêm nữa, 
mãi cho đến khoảng 8 giờ tối.  Sau đó, no quá đến nỗi chúng tôi đi thẳng vào giường để ngủ. 
                                                 
1 "nỗ lực lao động nhọc nhằn" dịch chữ elbow grease: Informal: strenuous physical labor and effort 



 
Nằm dưới một cái mùng trong căn nhà sàn lộng gió của viên trưởng làng, tôi lắng nghe các âm 
thanh của hoạt động về đêm.  Im lặng.  Các nông dân đang ngủ, và vì một lý do chính đáng: còn 
nhiều lúa nếp để gặt hái, bắt đầu ngay từ rạng sáng.  
 
 
 
 
 
 
 
A Taste of Sticky Rice, Laos’ National Dish  
 
One cannot travel to the Southeast Asian country without many meals of sticky rice, the 
versatile staple of Laotian cuisine  
By Mike Ives  
Smithsonian.com, February 01, 2011  
 
 

Sticky rice is so ingrained in Laos' culinary heritage that most Laotians don't think about it in 
isolation.  
 
  
 
 
 
 
 



Luck was losing patience, and his stomach was grumbling like the diesel engine of the bus 

 
mocratic Republic, and in field after field, Laotian 

rmers were harvesting sticky rice and burning the discarded husks for fertilizer. Luck sighed. 

 
as assisting a gastronomic investigation: a friend and I 

ere on a mission to learn the secrets of sticky rice, the mainstay of Laotian cuisine, and in the 

on and called for two 
ags — one for me and my traveling companion, and one for himself. We ate with our hands, 

I feel better!” he said, and promptly dozed off. Other passengers were either eating sticky rice 

 were 
aught off guard by my question: like baguettes in France and sushi in Japan, sticky rice is so 

ars. 

e they liked its taste and chewy texture. What’s clear is that, by the 18th 
entury, sticky rice had been largely replaced across the region by varieties of non-glutinous rice, 

, 

n is the highest on earth at more than 345 pounds per year. The 
verage American, by contrast, eats less than 20 pounds of rice annually, according to the United 

s 

Lao identify themselves.” Case in point: as of the 

transporting him to northern Laos. He needed to eat sticky rice, he said, so badly! 
 
He checked his cellphone: No service. Slumping into his seat, he looked out the windows — but
it was mid-November in the Lao People’s De
fa
The smoky air carried a sweet, ricey aroma. 
 
It was the first day of a six-day, northbound journey from Vientiane, the tranquil capital, to a 
remote village near the Laos-China border. Luck — short for Vilayluck Onphanmany — is my 
23-year-old Laotian friend and translator whom I’d met on my first of three previous trips to the
landlocked Southeast Asian country. He w
w
process, to eat as much of it as possible. 
 
When our bus rattled into a dusty market, a group of women crowded the windows. “Ao khao 
bor?” they called (“Do you want sticky rice?”). Luck snapped to attenti
b
Laotian-style. Luck finished his portion before the bus started rolling. 
 
“
or, like Luck, sleeping it off. 
 
What explains the national love of sticky rice? Many Laotians laughed when I asked them. 
Sticky rice is what their grandparents and great-grandparents ate, they said. Perhaps they
c
ingrained in Laos’ culinary heritage that most Laotians don’t think about it in isolation. 
 
Sticky, or “glutinous,” rice has been growing in mainland Southeast Asia for at least 4,000 ye
Historians debate whether ancient farmers grew sticky rice because it was suited to local growing 
conditions or becaus
c
a.k.a. “white rice.” 
 
But sticky rice is still the primary staple in Laos parts of the five countries bordering it: China
Myanmar, Thailand, Cambodia and Vietnam. In Laos, slightly larger in area than Utah, per-
capita sticky rice consumptio
a
States Drug Administration. 
 
Urbanization, migration and other forces are altering rice-consumption habits across Laos, says 
historian Grant Evans, to the point where some urban dwellers now associate sticky rice with 
“country bumpkin ways of eating.” But Evans, the author of several books about Laos, also say
he doesn’t know a single Laotian person who never eats sticky rice. From a cultural perspective, 
he explained, sticky rice is still “the way the 



mid-1990s, a popular Laotian band in the United States was calling itself Khao niaw — the 
Laotian words for, sure enough, sticky rice. 
 
The dish comes in various shapes and sizes — a recent agricultural research project on rice in 
Laos involved more than 13,000 rice samples, more than 11,000 of them glutinous — but the 
asic method of consuming khao niaw is the same countrywide. Harvested sticky rice grains, 

ticky rice still tastes great after two steamings, said Luck, but steaming it thrice makes it “too 
 

-
n royal 

apital. According to Gaylard, an Australian who moved to the country, sticky rice complements 

icky rice figures in religious traditions across Laos, where the predominant faith is Theravada 
conut, 

uring the popular baci ceremony, uncooked sticky rice grains are tossed into the air after 

, it 
r 

pies 
utside of a stadium box office to place steaming clumps of khao niaw into the monks’ collection 

, 
of Sary’s explanation. 

d farmers plant it in flooded paddies; 
pland farmers intercrop it on hillsides with companion crops like taro, cassava and chili 

b
which are typically shorter and fatter than non-glutinous ones, are soaked overnight, steamed in 
the morning and eaten all day. 
 
S
sticky.” Because sticky rice lacks the starch amylose, it congeals — and breaks off into fist-sized
pieces — more easily than white rice under similar cooking conditions. 
 
A hunk of sticky rice is a delicious, bread-like dipping implement. Laotians prefer to eat sticky 
rice with non-soupy dishes, rather than with just curries and sauces, said Caroline Gaylard, co
founder of Tamarind, a café and cooking school in Luang Prabang, the former Laotia
c
the popular Laotian dish jeow, a dry paste made from chili peppers and herbs, as well as the 
royal dish mok pa fork, which features steamed fish, dill, shallots and coconut milk. 
 
St
Buddhism. Laotians cook sticky rice dishes — notably khao tom, a fusion of sticky rice, co
banana and mung bean — for ceremonies related to plantings, rainfall, harvests and death. 
  
D
communal prayers. And when a Laotian is dying, a village elder may rub sticky rice on the 
person and throw the rice away to banish bad spirits. 
 
But sticky rice isn’t merely spiritual fuel. Because it takes longer to digest than white rice does
sates hunger for longer periods. That’s good for Laotian monks, who generally don’t eat afte
midday. “People give us only sticky rice, which is awesome,” said Sary Phonesay, a 19-year-old 
monk with brown eyes and a gentle smile. He was standing in the sun-dappled courtyard of a 
Buddhist temple in Luang Prabang, where tourists line up each morning like band grou
o
pots. When I asked why he prefers sticky rice to white rice, the monk said, “If I eat sticky rice
I’ll be full longer.” Laotian farmers I asked repeated variations 
 
Agriculture, mainly subsistence rice farming, employs three out of four Laotians. Sticky rice 
packs well in banana leaves and is a common field-side snack. 
 
Sticky rice grows in Laotian lowlands and uplands. Lowlan
u
peppers. Because hillsides generally receive less-predictable supplies of water than paddies do, 
hillside rice fields tend to be more susceptible to drought. 
 



Curious about hillside sticky rice, my friends and I rode an overnight bus from Luang Prabang
Luang Namtha, a one-lane town near the Laos-China border. A

 to 
t a Luang Namtha eco-outfitter, 

e asked a friendly guide to take us into the surrounding countryside and introduce us to hillside 

ed russet-
olored rice stalks, Luck praised the view: he had sketched similarly pastoral scenes in primary 

d 

deed, most Kmhmu people are upland subsistence farmers, and they use decidedly low-tech 
s, 

t 

his 

al.” 
ver an evening bonfire in Khoua Soung — a roadside cluster of wooden stilt houses — farmers 

 

a cloudless 
y, the farmers invited us into a stilt house and served us spicy jeow, pickled bamboo shoots, 

ome 
e so full that we went directly to bed. 

tilt house, I listened for sounds of 
 for good reason: There was more 

sticky rice to harvest, starting at daybreak. 
 
Mike Ives is a freelance writer based in Hanoi, Vietnam.

w
sticky rice farmers. We cruised out of town on rented motorbikes. The passing landscape 
alternated between forests, rubber plantations, thatch-roof houses and cleared hillsides whose 
golden color reminded me of California’s Santa Ynez Valley. 
 
Soon we were hiking near a sleepy village whose sign read Khoua Soung. Farmers from the 
Kmhmu ethnic group were harvesting sticky rice on a distant hillside. As we approach
c
school, he recalled, but always from his imagination. “We’re not in the lowlands anymore,” sai
Luck, whose white headphones were playing Laotian pop music from a pocket MP3 player. 
“Those people have to stand up all day, and they don’t have any technology to help!” 
 
In
production techniques. Men and women stripped sticky rice grains by hand from mature stalk
then dropped the grains into woven baskets attached to their hips. After dumping the rice into 
white sacks, they carried the sacks down the hill. 
 
Rural development experts told me that many Laotian farmers wage a constant battle agains
food insecurity. The farmers of Khoua Soung were no exception: Because of drought and rodent 
infestations, they said, 16 of their village’s 57 families wouldn’t harvest enough sticky rice t
year to meet their own needs. “In the cities, they eat sticky rice for taste,” said Juelang, a quiet 
farmer who was drinking water from a plastic motor-oil can. “Here we eat it for surviv
O
discussed survival strategies. Some were selling rubber sap and wild cardamom to Chinese 
traders; others were selling rice-harvesting baskets to tourists. If all else failed, said 41-year-old
farmer Han Tom Keo, needy farmers would borrow sticky rice from their neighbors. 
 
The threat of hunger didn’t diminish their hospitality. As stars replaced the sun in 
sk
fresh chicken soup and steaming hunks of khao niaw. I handled my sticky rice carefully, 
conscious of how much elbow grease had gone into each grain. We ate and chatted, and ate s
more, until about 8 p.m.. Afterward we wer
 
Lying under a mosquito net in the head villager’s drafty s
evening activity. Silence. The farmers were sleeping, and


