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1. Văn hóa Ẩm thực Quảng Trị góc nhìn từ giá trị Lịch sử 

uảng Trị vùng đất được lịch sử dân tộc ghi nhận và tôn vinh, mang trên 

mình những dòng chảy đặc sắc của lịch sử quốc gia, dân tộc. Nơi đây đã 

chứng kiến và ghi dấu bao cuộc thăng trầm đổi thay của đất nước. Ngược dòng lịch 

sử, từ năm 1558 khi Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng đặt chân đến dựng nghiệp ở 

Ái Tử, huyện Triệu Phong thì vùng đất Quảng Trị đã trở thành linh địa
(1)

. Quả thực 

như vậy! Một địa danh đặc thù, một địa phương tỉnh lỵ mà có đến 3 “Thủ đô” của 

Việt Nam qua các thời ký lịch sử (Dinh Cát Chúa Nguyễn, Tân Sở - Thủ đô Cần 

Vương Vua Hàm Nghi, Cam Lộ - Trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 

Miền Nam Việt Nam). Người làm du lịch địa phương chúng ta, chỉ cần dựa vào 

những giá trị lịch sử của tiền nhân thì cũng đã lắm điều hấp dẫn thú vị gợi mở trong 

lòng du khách. Căn cứ dư địa chí về vùng đất, về văn hóa giá trị lịch sử liên quan 

đến văn hóa ẩm thực, như vậy có thể khẳng định vùng đất Quảng Trị xứng đáng là 

cái nôi của một nền văn hóa ẩm thực đặc trưng của dân tộc, trong một thời gian lịch 

sử nhất định của lịch sử đã có tác động đến sự phát triển chung của cả dân tộc. Trải 

qua mấy trăm năm, nơi đây xưa kia cũng là chốn dinh phủ, kinh kỳ đô hội, những 

chiến thuyền buôn của ngoại quốc đầu tiên qua đường Của Việt đã đến giao thương 

với đất nước chúng ta. Những nét văn hóa tinh hoa độc đáo trong một giai đoạn lịch 

sử của Quảng Trị nói riêng và Dân tộc Việt nói chung, trong đó có ẩm thực đã trở 

thành một nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu. Đấy chính là thế mạnh của Du 

lịch Văn hóa Ẩm thực, từ giá trị lịch sử mà chúng ta chưa khai thác một cách có 

hiệu quả.  

Ẩm thực Quảng Trị so với nhiều vùng miền khác không hề kém cạnh, rất đa 

dạng cho người thưởng thức, từ những món ăn dân dã đến những món ăn dân gian, 

hay những món ăn “cung vua phủ chúa” (một sự thực từ lịch sử không thể bỏ qua: 

Dinh Cát ở Ái Tử, Quảng Trị, còn gọi là Cựu Dinh là nơi định đô đầu tiên của 9 vị 

Chúa bậc tiên đế của Triều Nguyễn – nay đang thờ trong Thái Miếu, Đại Nội Huế) 

và đến cả những món chay như của xứ Huế, có thể nói mùa nào thức ấy, sự đa dạng 

phong phú của riêng món ăn chay cũng đáp ứng đủ nhu cầu thưởng thức cho người 

Q 
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tiêu dùng nhất là với du khách (một điều thú vị đến ngạc nhiên đa phần những vị 

cao tăng trong các ngôi chuà xứ Huế là người Quảng Trị). 

Văn hóa ẩm thực Quảng Trị là sự kết tinh của một vùng đất mà ở đó biển, 

rừng, núi, sông, trời, đất, tạo hóa ban tặng, cộng hưởng với những dấu ấn đậm nét 

của lịch sử đã tạo ra một phong vị rất riêng, rất Quảng Trị không lẫn vào đâu được. 

Nét đặc trưng của ẩm thực Quảng Trị cần được phân loại để làm bản lề và cơ 

sở dữ liệu phục vụ du lịch ẩm thực, có thể tạm chia ra thành ẩm thực dân dã và ẩm 

thực dân gian: 

1.1. Ẩm thực dân dã 

Là một vùng đất xa xưa bắt đầu từ khai hoang lập ấp thiếu thốn mọi bề, món 

ăn được dân quê mộc mạc chế biến đơn sơ, không nhiều gia vị cầu kỳ chỉ thông qua 

hấp, luộc, nấu, nướng nhưng đấy lại chính là dưỡng chất thiên nhiên ban tặng để 

tạo nên nhiều thế hệ sinh tồn đời này qua đời khác, đã gắn liền với cuộc sống hết 

súc đời thường nhưng đã nuôi dưỡng tạo nên nhiều danh nhân, chính khách, học 

giã. Có thể đến hàng trăm món ăn dân dã! nhưng với cuộc sống ngày nay đang có 

xu hướng thiên về thiên nhiên trong lành nhất là đối với những du khách cao sang 

hay với những người đi du lịch đều mong muốn thưởng thực và cảm nhận như: Tép 

nhảy, mít thấu mít luộc chấm mắm nêm, xà lách xoong, khoai vồ độộng cát, bắp 

hầm, bánh gói, bánh sắn mài, bánh lọc, bánh đúc và rất nhiều món khác... đấy chính 

là giá trị của món ăn “dân dã” tự nhiên đồng hành với cuộc sống và con nguời 

Quảng Trị. 

1.2. Ẩm thực dân gian 

Bữa ăn của người Quảng Trị cũng tương đồng như các vùng miền trên cả 

nước chủ đạo vẫn là cơm, các loại rau, cá, thịt... tuy nhiên sự khác biệt trong các 

bữa ăn ở Quảng Trị không thể thiếu một chén nước mắm, chén ruốc và trong món 

canh cũng luôn có hương vị của ruốc. Tính chất đặc thù của văn hóa ăn cũng rất thú 

vị, đậm đà với phong vị mặn, chát, chua, cay, ... cũng là do nguồn gốc cư dân vùng 

xứ Thanh - Nghệ mang vào đây. Do vậy bữa ăn của người Quảng Trị luôn có kèm 

theo rau sống, các gia vị như tỏi, ớt và ớt phải thật cay. Người ta có thể lý giải cho 

sự ăn cay của người Quảng Trị, bởi ăn cay để tránh những khí độc của thời tiết và 

tỏi cũng được xem như là một loại dược liệu để bổ sung vào trong các món ăn để 

kháng  bệnh, nói về y lý thì đây cũng chính là thực dưỡng và ăn để phòng, chữa 

bệnh. 

Tùy vào điều kiện gia đình mà các món ăn ở Quảng Trị hiện diện trên bàn ăn 

nhưng điểm chung đó chính là các mùi vị của các loại mắm, ruốc, gia vị tỏi ớt luôn 

được ăn kèm theo các món ăn. Với những món ăn dân gian trở thành thực đơn trên 
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bàn ăn của thực khách có món ăn chơi, có món ăn no, có món ăn dành cho tiệc tùng 

chiêu đãi, mà đã là tiệc cũng lắm công phu và không hề thiếu sơn hào hải vị, … Và 

những món ăn dân dã đó, qua chứng thực thời gian của lịch sử đã được cô đọng, 

ướp đẫm hương vị đặc trưng của văn hóa vùng đất Quảng Trị, trở thành niềm tự 

hào của người dân Quảng Trị. Ai đã từng qua đất Quảng Trị, không thể không nhớ 

đến cháo cá vạc giường Hải Lăng, bún hến Mai Xá, nem Chợ Sải, bánh lá Hải 

Chánh, ... 

Trong hàng vài chục món ngon Quảng Trị được du khách và các nhà lữ hành 

chọn lựa như: bánh ướt Phương Lang, thịt trâu lá trơng, chả đòn Long Hưng, bún 

hến Mai Xá, Nem Chợ Sải, Bánh đúc rau câu, bánh chì, bánh tày, nước mắm Mỹ 

Thủy, rượu Kim Long, ... Năm 2020, bốn món ăn và đặc sản dân gian Quảng Trị: 

cháo cá vạc giường Hải Lăng, bún hến Mai Xá, nem chợ Sải, cao chè vằng La 

Vang cũng đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam – Vietkings bình chọn đưa vào trong 

Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam. 

Trong phạm vi một chuyên luận chúng tôi sẽ không thể đưa lên hết tất cả các 

món ăn thức uống được, chỉ có thể khái quát sơ qua món ăn, thức uống từ dân gian 

mang lại. Để thấy được những nét đặc trưng độc đáo cũng như giá trị văn hóa ẩm 

thực của vùng đất Quảng Trị. 

2. Văn hóa Ẩm thực Quảng Trị với phát triển du lịch và giải pháp khả 

thi để phát triển trong giai đoạn hiện nay 

2.1.  Văn hóa Ẩm thực Quảng Trị với phát triển du lịch 

Quan điểm hiện đại về chế biến món ăn ở Việt Nam không còn xem là một 

nghề, một nghệ thuật mà là một “sứ mệnh” bởi dân gian có câu “nhập khẩu vô 

tang” là một trong những lời cảnh báo không phải chỉ để nói và nghe suông. Chính 

vì vậy người Việt tự hào Ẩm thực của mình tươi ngon, lành tính; có thể được tính 

hàng vài ngàn món ăn Việt Nam là món ăn “thực dưỡng” luôn cám dỗ, thu hút, để 

lại trong lòng thực khách những cảm nhận thú vị và ấn tượng khó quên. Tuy nhiên 

xét về sự cấu thành món ăn và công thức chế biến (nói chung) thì Quảng Trị cũng 

là một địa phương của món ăn sạch, lành và rất bổ dưỡng.  

Xuất phát từ quan điểm kinh doanh du lịch ngày nay, “Du lịch trải nghiệm”, 

những lợi thế ẩm thực Quảng Trị vẫn chưa được phát huy một cách tốt nhất trong 

vấn đề phát triển kinh tế, trong đó kinh tế du lịch là một trong nhưng ngành then 

chốt chủ đạo của nhiều địa phương. Mặc dù ngành du lịch, theo các nhà Lữ hành, 

thì sau chiến tranh du khách đến với Quảng Trị từ rất sớm. Nhưng ẩm thực vẫn là 

một tiềm năng chưa được khai thác với vai trò như là một trong những động lực lớn 

để thu hút khách đến với Quảng Trị, nó vẫn nằm ở mức hạn chế (trong khi đa phần 

https://cungphuot.info/cac-mon-an-ngon-o-quang-tri-post25504.cp#Banh_uot_Phuong_Lang
https://cungphuot.info/cac-mon-an-ngon-o-quang-tri-post25504.cp#Banh_uot_Phuong_Lang
https://cungphuot.info/cac-mon-an-ngon-o-quang-tri-post25504.cp#Bun_chat_chat_Mai_Xa
https://cungphuot.info/cac-mon-an-ngon-o-quang-tri-post25504.cp#Bun_chat_chat_Mai_Xa
https://cungphuot.info/cac-mon-an-ngon-o-quang-tri-post25504.cp#Banh_duc_rau_cau
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các tỉnh thành đã có nhiều món ăn truyền thông địa phương nhiều lần được bình 

chọn vào Top 100 của tổ chức Kỷ lục Việt Nam nhưng Quảng Trị cũng chỉ mới có 

hai lần vào các năm 2017, 2020). 

Khách du lịch đến Quảng Trị như hành hương trở về chiến trường xưa, đi tìm 

đồng đội, tham quan thông qua du lịch hoài niệm ... chưa thực sự có một động lực 

nào của văn hóa ẩm thực Quảng Trị để thu hút thúc đẩy du khách đến với Quảng 

Trị với mục đích trải nghiệm chỉ để ăn và thưởng thức các món ăn hấp dẫn, thú vị  

và có giá trị từ truyền thuyết, từ câu chuyện kể về hành trình lịch sử và bí quyết chế 

biến của những món ăn đặc trưng và truyền thống địa phương. 

Để góp phần làm cho ẩm thực trở thành một trong những động lực chính 

khiến du khách đến với Quảng Trị: “Đến Quảng Trị để ăn”, “một lần nếm qua là 

nhớ mãi” hoặc là “đến Quảng Trị ăn để chữa bệnh” (tại sao không?). Hạy tạo một ý 

niệm mới cho cộng đồng du khách với slogan “đến vơi du lịch ẩm thực Quảng Trị 

“ĐƯỢC ĂN ĐƯỢC NÓI ĐƯỢC GÓI MANG VỀ”! 

Đã đến lúc “Ba Nhà” của Quảng Trị (Nhà nước, nhà nghiên cứu, nhà kinh 

doanh) ngồi lại và cùng nhau đưa ra những giải pháp hợp lý nhằm thúc đẩy, phát  

các sản phẩm du lịch, trong đó có ẩm thực trở thành những sản phẩm đặc trưng, 

mang thương hiệu mạnh để hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến với Du lịch 

Quảng Trị. 

2.2. Giải pháp khả thi để phát triển trong giai đoạn hiện nay 

+ Xác lập và xây dựng thương hiệu Văn hóa Ẩm thực Quảng Trị: Dựa trên 

nền tảng công nghệ 4.0 và sự trỗi dậy mạnh mẽ của ngành truyền thông. Các cơ 

quan chức năng cần phải tổ chức dần số hóa món ăn, lập hồ sơ đăng ký xác định chỉ 

dẫn địa lý nhất là bộ nhận diện thương hiệu thật ấn tượng để thu hút thực khách 

(nội lực) và du khách (ngoại lực). Chú trọng tạo nên một hiệu ứng để khách du lịch 

tới không chỉ để tham quan mà mục tiêu họ phải tới mới được thưởng thức được 

những món ăn đã và đang được truyền thông và truyền khẩu. Hiện nay DNXH Hội 

Nhà hàng Việt Nam –RAV, được đồng hành bảo trợ chuyên ngành của Hiệp hội 

Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) và Hội Du lịch Ẩm thực Thế giới hỗ trợ đã 

công bố, truyền thông dự án Bản đồ Du lịch Ẩm thực Việt Nam với hàng chục 

nghìn like và comment của công chúng và du khách. Trên nền tảng kênh này thông 

qua RAV hoặc VCCA, ngành du lịch Ẩm thực Quảng Trị có thể kết nối để tham 

gia PR giới thiệu điểm đến cho cộng đồng và du khách, đây là một giải pháp kịp 

thời và hiệu quả, nhất là chỉ tốn chi phí cho hình ảnh và bài viết, tôi nghĩ rằng 

chúng ta có thể triển khai ngay. 
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+ Rút kinh nghiệm từ ngành du lịch các địa phương đăng cai xác lập kỷ lục 

món ăn truyền thống địa phương, để kích cầu và quảng bá cho công cuộc chinh 

phục con đường Du lịch Văn hóa Ẩm thực như Nghệ An với 50 móm Lươn, Bình 

Thuận bánh Mì Thanh Long, Đà Lạt 100 món ăn chế biến với Hoa, Thừa Thiên 

Huế với 50 món Xôi chè Cung đình dân gian… Tôi đề nghị có thể thực hiện ngay 

đăng ký xác lập kỷ lục 50 món ăn từ Hến Mai Xá (được chế biến một lần do 25 

Nghệ nhân và Bếp chuyên nghiệp đến từ các tỉnh thành trong nước và Quảng Trị) 

hoặc cuộc thi gói bánh chì bánh tày cho 500 du khách và công chúng, … sẽ là 

những giải pháp hợp lý, hiệu quả và thiết thực góp phần quảng bá giới thiệu thu hút 

và nâng tầm du lịch văn hóa ẩm thực Quảng Trị lên tầm cao mới. 

+ Quảng Trị có một lợi thế nằm trên trục “con đường xuyên Á” và “con 

đường Di sản Miền Trung”, nên chăng ngành VHTTDL cùng nhau liên kết vùng 

mà trước mắt là Ngũ Quảng: Quảng Bình - Quảng Trị - Quảng Đức
(2)

 - Quảng Nam 

- Quảng Ngãi; chính đất Quảng Trị cũng là trung tâm của Ngũ Quảng rất phát triển 

từ sau thời chúa Nguyễn để xây dựng nội dung, chương trình hành động cho hành 

trình Du lịch Văn hóa Ẩm thực con đường Di sản Miền Trung với forrmet thăm 

quan một di sản trải nghiệm Văn hóa Ẩm thực 5 địa phương. Đây cũng là một khởi 

đầu cho hành trình du lịch liên kết vùng để phất triển. 

+ Xây dựng quy chế, tạo cơ chế tìm tiếng nói chung của các đơn vị kinh 

doanh du lịch: Để có thể giúp cho ẩm thực Quảng Trị  phát triển bền vững, đúng 

định hướng trở thành  thế mạnh trong việc thu hút du khách đối với ngành du lịch. 

Cần có những cơ chế quy định cho từng nhóm doanh nghiệp (nhà hàng, khách sạn, 

đơn vị cá nhân doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, cung ứng thực phẩm, nông 

sản, gia cầm thủy hải sản, nguyên nhiên vật liệu liên quan đến văn hóa ẩm thực) 

Tạo nên một chuỗi giá trị để sản phẩm văn hóa ẩm thực trở nên chuẩn mực từ nuôi 

trồng, sản xuất chế biến đến phục vụ và thưởng thức. 

+ Trong nhiều năm qua mặc dù nhiều tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp có 

nỗ lực tổ chức thực hiện các lễ hội, liên hoan ẩm thực, các chương trình hoạt động 

liên quan đến văn hóa ẩm thực tương tác và đồng hành với du lịch, tuy nhiên quy 

mô và cách tổ chức chưa thực sự mang lại hiệu quả cao, có thể do thiếu kinh phí, có 

thể do cách tổ chức chưa thực sự đến tận cùng, còn mang tính trả nợ kế hoạch, áp 

đặt dẫn đến nhiều lúc tác dụng ngược. Cần khuyến khích nhân rộng các hoạt động 

cộng đồng được tổ chức trên hình thức xã hội hóa, cần tạo ra cơ chế hỗ trợ nhiều 

hơn các thủ tục pháp lý, giúp cho các đơn vị chuyên ngành, chuyên nghiệp có kinh 

nghiệm, các tổ chức hội nghề nghiệp xây dựng và thực hiện có nâng cấp, chọn lọc 

các liên hoan, giao lưu, lễ hội về văn hóa ẩm thực, triển lãm giới thiệu món ăn đặc 

trưng, quảng diễn ẩm thực, thực hiện chính sách kích cầu du lịch trên tinh thần đôi 
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bên cùng có lợi (tìm chọn đối tác hợp tác và tạo điều kiện cho các công ty Lữ hành 

đến nhiều hơn và đặt chi nhánh văn phòng tại Quảng Trị) được như vậy chắc chắn 

việc quảng bá, truyền thông và có thể khẳng định mô hình kinh doanh du lịch văn 

hóa ẩm thực sẽ mang lại hiệu quả nhất định. 

+ Cần phải dấy lên phong trào, khơi dậy niềm tự hào, lòng tự tôn không 

những của người Quảng Trị mà cả những người đang sống và làm việc trên vùng 

đất “Địa linh Nhân kiệt” này, cần chú ý nhiều hơn thấu đáo hơn vai trò, công việc 

trách nhiệm của mọi người, không phải riêng một ai, ... xem toàn bộ những gì liên 

quan về văn hóa ẩm thực hiện có như một nguồn tài nguyên. Phải có tổ chức đứng 

ra khai thác, phát triển và biến tài nguyên thành tài sản. Hình thành và xây dựng kế 

hoạch tập hợp nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực tham gia đề tài, dự án... nghiên cứu 

thiết kế chuẩn mực thực đơn món ăn, có logo và slogan riêng, vận động mở các nhà 

hàng món ăn đặc sản Quảng Trị cao cấp, chọn lọc, tuyển chọn một số món ăn tiêu 

biểu như bánh bột lọc Mỹ Chánh, Bánh ướt Phương Lang, thịt trâu lá trơng, bún 

hến Mai Xá, cháo bột Diên Sanh, bánh chì, bánh tày, chả đòn Long Hưng, nem chợ 

Sãi, ... phát triển trên nền tảng chế biến sản xuất công nghệ hóa và bán bản quyền, 

mở trường dạy nấu ăn, ký hợp đồng cung cấp người nấu ăn cho các nơi, ưu tiên và 

có chính sách hỗ trợ những đầu bếp biết ngoại ngữ có thể đồng hành với việc “xuất 

khẩu”món ăn; tuyển chọn, đào tạo các cây bút viết giới thiệu ẩm thực Quảng Trị  

theo phong cách nước ngoài như các món ăn Shusi Nhật Bản, Kim chi Hàn Quốc, 

Heo muối Ba Lan... 

 KẾT LUẬN: Quan điểm hiện nay về hình thức của người đi du lịch đã thay 

đổi một cách rõ nét, từ du lịch “nghe nhìn” chuyển qua “du lịch trải nghiệm”; với 

góc nhìn của một người trên 30 năm làm nghề Du lịch có tham gia nghiên cứu thêm 

về lễ hội lịch sử và văn hóa ẩm thực, nên ít nhiều tôi hiểu rõ về mong muốn và nhu 

cầu của người đi du lịch. Du khách đến Quảng Trị ngoài việc thăm quan họ còn rất 

chú trọng đến việc thưởng thức trải nghiệm ẩm thực địa phương, như đã nêu ở phần 

trên “đến ăn, đến học, ăn xong còn gói mang về…” chỉ qua chừng ấy cũng đủ thấy 

giá trị của ẩm thực đối với phát triển du lịch nó quan trọng đến dường nào. 

Chính vì vậy việc tổ chức kết nối, phối hợp giữa “Ba Nhà…” là một đề bài 

cần chung tay giải đáp. Tập trung đẩy mạnh việc đồng bộ hóa “du lịch với ẩm thực 

- ẩm thực với du lịch” theo định hướng và chủ trương của nhà nước là một chiến 

lược, kế sách cần làm ngay và làm ngay để thông qua du lịch mà phát triển ẩm thực 

và qua ẩm thực để phát triển du lịch, lúc ấy đường đến với “Thế giới” sẽ trong tầm 

tay và do chính quyền và con người Quảng Trị quyết định.     

 (1)  
Theo https:vi.m.wikipedia.org – Tư liệu Hội KHLSVN

 

(2)
  Năm 1821 Quảng Đức đổi thành Thừa Thiên Huế (theo luusongviet) 


