
 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI 

 

 

 

 

 

Chủ biên 

ThS. Hoàng Quang Thỏa 

 

 

 

 

 

GIÁO TRÌNH 
MÔN HỌC: LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ BAR 

NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

TRÌNH ĐỘ: HỆ CAO ĐẲNG 

 

 

 

(Lƣu hành nội bộ) 

 

 

 

 

Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐDLHN ngày       tháng  

năm         của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 2018 



 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI 

 

 

 

Chủ biên 

 

ThS. Hoàng Quang Thỏa 

 

 

 

 

 

 

GIÁO TRÌNH 
MÔN HỌC: LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ BAR 

NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

TRÌNH ĐỘ: HỆ CAO ĐẲNG 

 

  

 

 

 

 

 

(Lƣu hành nội bộ) 

 

Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CĐDLHN ngày       tháng  

năm         của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, 2018



i 

LỜI GIỚI THIỆU 

Đứng trước tình hình nhu cầu việc làm trong ngành Du lịch ngày càng 

tăng và để đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao, đặc biệt là trong ngành 

Khách sạn – Nhà hàng, môn Lý thuyết nghiệp vụ bar đã được đưa vào Chương 

trình học và là môn học bắt buộc đối với sinh viên ngành khách sạn - nhà hàng 

của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. 

Để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập đòi hỏi phải xây dựng một 

"Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ bar" mà nội dung phù hợp với chương trình 

đào tạo gắn liền với xu hướng phát triển và nhu cầu của xã hội, đặc biệt trong 

lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, bar. 

Các kiến thức cơ bản về đồ uống, kỹ năng pha chế và phục vụ, sự hiểu 

biết về nghề nghiệp và năng lực quản lý, điều hành, giám sát trong lĩnh vực kinh 

doanh bar là mục tiêu cuối cùng để cho người học hướng tới, nhằm trang bị cho 

họ một nền tảng vững chắc sẵn sàng thích nghi với các yêu cầu công việc. 

Nội dung giáo trình lý thuyết nghiệp vụ bar được xây dựng để giảng dạy 

cho hệ cao đẳng và được áp dụng làm tài liệu học tập, giảng dạy cho các hệ đào 

tạo về chuyên ngành khách sạn - nhà hàng tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà 

Nội. Giáo trình gồm có 03 chương với phần phụ lục. 

Tài liệu này là sự cộng tác tập thể của nhóm biên soạn với sự đóng góp ý 

kiến, giúp đỡ của các chuyên gia đồng nghiệp. Nội dung có nhiều sự đổi mới để 

phù hợp với yêu cầu thực tế, tuy nhiên chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót trong 

quá trình biên soạn về nội dung và hình thức, cần phải sửa chữa và bổ sung 

hoàn thiện thêm. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị, đặc biệt là các 

đồng nghiệp, chuyên gia trong ngành và sinh viên để cuốn giáo trình này thực 

sự có ích và mang lại hiệu quả cho việc dạy và học. 

 

 Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018 

Tham gia biên soạn 

1. Chủ biên: ThS. Hoàng Quang Thỏa 

2. Thành viên: ThS. Phạm Huyền Trang 

3. Thành viên: ThS. Hoàng Việt Dũng 

4. Thành viên: CN. Đặng Xuân Thu 
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CHƢƠNG 1 

GIỚI THIỆU VỀ BAR 

 

Mục tiêu 

- Trình bày được về các kiến thức cơ bản của bar, kiến thức các loại đồ uống 

và các kỹ năng trong quá trình pha đồ uống . 

- Phân tích được các nghiệp vụ phục vụ và nghiệp vụ pha chế cơ bản của bộ phận 

quầy bar. Mô tả được cách đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận quầy bar. 

- Trình bày được các giai đoạn kỹ thuật pha chế đồ uống và cách giải quyết 

các vấn đề trong quá trình pha chế đồ uống. Nhận diện và sử dụng được các loại 

trang thiết bị, dụng cụ pha chế và phục vụ thức uống. Vận dụng các kiến thức đã 

học để thực hiện trong quá trình pha chế đồ uống. Có trách nhiệm trong công 

việc, yêu nghề. 

   Yêu cầu 

Sau khi học xong chƣơng này ngƣời học phải nắm bắt đƣợc các vấn đề sau: 

- Phân biệt được vị trí, chức năng, vai trò và nhiệm vụ của bar. 

- Hiểu được bộ máy tổ chức hoạt động của bar. 

- Phân loại Bar. 

- Biết được các loại trang thiết bị, dụng cụ phục vụ bar. 

- Bài trí quầy Bar. 

 

1.1. Vị trí, chức năng, vai trò, nhiệm vụ 

1.1.1 Vị trí, chức năng của bar 

1.1.1.1. Vị trí 

- Đối với nhu cầu của con ngƣời  

Hoạt động cung cấp đồ uống cho con ngƣời ngày càng trở nên thiết yếu 

đã đƣa vị trí hoạt động của bộ phận pha chế và phục vụ đồ uống lên một tầm 

quan trọng, hơn nữa trong lĩnh vực du lịch nhờ có hoạt động này mà hoạt động 

kinh doanh của khách sạn thêm phần đa dạng và phong phú hơn, đáp ứng đƣợc 

nhiều loại nhu cầu khác nhau của khách trong thời gian lƣu trú tại khách sạn.  

Trong sinh hoạt hàng ngày của con ngƣời ăn - uống luôn là một nhu cầu 

thiết yếu không thể thiếu và luôn đồng hành cùng với nhau vì thế trong kinh 

doanh nhà hàng, hoạt động phục vụ đồ uống luôn là động lực thúc đẩy việc bán 

đồ ăn, việc tiếp cận với đồ ăn luôn đòi hỏi loại đồ uống thích hợp, nói một cách 

khác ăn uống luôn song hành, thức uống giúp bữa ăn của con ngƣời ngon miệng 

hơn, việc hấp thụ thức ăn cũng tốt hơn.  
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- Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn - uống. 

Bar có thể đứng ở vị trí độc lập và hoàn toàn riêng biệt, chỉ phục vụ đồ 

uống cho khách ví dụ nhƣ các câu lạc bộ hoặc một quán.  

Bar cũng có thể là một bộ phận trực thuộc nhà hàng, cùng phục vụ khách 

ăn uống trong bữa tại nhà hàng. 

Bar trong khách sạn, đặc biệt là đối với các khách sạn lớn, nó là một bộ 

phận độc lập trong một liên kết chung với nhiều bộ phận khác tạo nên các dịch 

vụ đa dạng của khách sạn, giúp thoả mãn nhiều nhu cầu của khách. 

Tóm lại: cho dù đó là một bar với hình thức phục vụ, cách trang trí và 

trình bày nhƣ thế nào thì nơi đây nhất thiết phải kinh doanh đồ uống (nếu có thể 

rộng đẹp thì càng tốt) là nơi khách hàng thƣ giãn, tìm niềm vui, xây dựng các 

mối quan hệ xã hội, gặp gỡ, giao lƣu, trao đổi các vấn đề cùng quan tâm. 

1.1.1.2. Chức năng 

- Trong hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh đồ uống nói riêng, 

chức năng đầu tiên cần phải đề cập đến đó là việc thực hiện doanh thu qua mặt 

hàng đồ uống, nghĩa là phải đảm bảo hoạt động kiếm lời, thu lợi nhuận. 

- Đáp ứng nhu cầu về đồ uống cho khách một các tốt nhất nghĩa là bộ 

phận này chuyên chịu trách nhiệm pha chế và phục vụ các loại đồ uống cho 

khách đối với chức năng này ngƣời nhân viên làm việc trong quầy bar nhất thiết 

phải vừa thành thạo nghiệp vụ chuyên môn pha chế và phục vụ, vừa phải có kiến 

thức sâu về hàng hóa và sản phẩm mà mình kinh doanh, vừa phải có kỹ năng 

bán và chăm sóc khách hàng. Lấy tiêu chí sự hài lòng của khách là niềm vui và 

trách nhiệm cao nhất của mọi nhân viên. Với chức năng cung cấp và phục vụ đồ 

uống cho khách mỗi nhân viên làm việc tại bộ phận này phải thấm nhuần tinh 

thần phục vụ tận tình, trình độ tay nghề cao để khách hàng luôn đƣợc hƣởng một 

sản phảm và dịch vụ tốt hơn cả sự mong đợi của họ.  

1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của quầy Bar 

1.1.2.1. Vai trò của Bar 

Kinh doanh quầy bar đƣợc đánh giá là một dịch vụ hút khách và mang về 

nguồn lợi nhuận cao cho mỗi khách sạn. Hiện nay, loại hình kinh doanh quầy 

bar tại khách sạn có sự cạnh tranh rất cao. Đó là vì, ngày càng có nhiều khách 

sạn đầu tƣ cho loại hình dịch vụ này và nhiều nơi rất chú trọng kinh doanh bar. 

1.1.2.2. Nhiệm vụ của bar 

- Đảm bảo doanh thu và lợi nhuận  

Nhiệm vụ này luôn là chỉ số thông báo kết quả làm việc mà bộ phận đạt 

đƣợc là sự phản ánh hiện thực khách quan qua những con số chính xác nhất, bởi 

vì kinh doanh là hoạt động đầu tƣ nhằm mục tiêu kiếm lời của nhà đầu tƣ, nó 

cũng chính là thƣớc đo của nhận thức và khả năng làm việc thực tế của nhà đầu 

tƣ, nói một cách khác nó phản ánh rất sống động và chân thực về một thƣơng 

hiệu.  
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Trong kinh doanh nói chung, kinh doanh đồ uống nói riêng đây là nhiệm 

vụ số một, mang tính chất sống còn, nếu không đảm bảo tiêu chí này hoặc là 

doanh nghiệp sẽ phá sản, hoặc chuyển sang tính chất khác ví dụ là tổ chức từ 

thiện.  

- Thực hiện tốt nhất các dịch vụ trong việc chăm sóc khách hàng, luôn 

phục vụ khách hàng tốt nhất trong điều kiện có thể, coi việc thỏa mãn nhu cầu 

của khách, khách luôn cảm thấy hài lòng là nghĩa vụ của tất cả mọi nhân viên. 

Khách hàng ngày nay đòi hỏi chất lƣợng dịch vụ nói chung là cao, vì mặt bằng 

chung về chất lƣợng cuộc sống đã đƣợc cải thiện, họ chú ý nhiều hơn tới dịch vụ 

hoàn hảo. ai cũng biết nếu đói họ chỉ cần ăn cho no, nếu khát thì chỉ nghĩ đến 

uống sao cho thoả cơn khát họ đâu còn tâm trí để nghĩ xem món ăn đó có ngon 

không? có đủ dinh dƣỡng? rồi có hợp khẩu vị không?... và thái độ của ngƣời 

phục vụ ? ngày nay ngoài các yếu tố trên thì đòi hỏi đồ uống phải hợp khẩu vị, 

trình bày đẹp, phong cách phục vụ của nhân viên chu đáo, nhiệt tình và lịch sự 

với thái độ chân thành và khách hàng luôn đƣợc coi là “ân nhân”, là “thƣợng 

đế”.  

- Biết gợi ý, giới thiệu, chào bán với từng đối tƣợng khách về các loại đồ 

uống khác nhau. Nghề này chứa đựng nhiều yếu tố kỹ thuật, nhƣng cũng lại phải 

rất biết quan tâm tới khách hàng nên vừa đòi hỏi phải am hiểu nghiệp vụ chuyên 

môn lại có tính nhạy cảm cao có thể hiểu ngay từ ánh mắt của khách họ đang 

cần và chờ đợi gì ở chúng ta... 

- Bảo đảm vệ sinh, an toàn, an ninh cho khách và hoạt động kinh doanh 

của dịch vụ. 

- Phục vụ chu đáo, tận tình với tất cả mọi ngƣời khách nhƣ nhau, bảo đảm 

bình đẳng trong quá trình phục vụ... 

- Bảo quản hàng hóa, tài sản của khách và của bộ phận.  

Khi xuất nhập phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy trình kỹ thuật, có 

hóa đơn và ghi chép rõ ràng, hàng ngày sau mỗi ca phải kiểm kê hàng hóa đầy 

đủ và báo cáo bán hàng, báo cáo lãnh đạo mọi diễn biến về hàng hóa, bảo đảm 

chất lƣợng hàng, hàng dự trữ còn nhiều hay ít, loại nào bán đƣợc nhiều và hàng 

nào khó bán để dự trù thích hợp tránh thừa thiếu, cân bằng giữa cung và cầu. 

Hết ca làm viêc phải vệ sinh, sắp đặt mọi đồ dùng vật dụng đúng vào nơi 

quy định, trƣớc khi bàn giao ca.  

Trƣờng hợp phát hiện ra đồ khách bỏ quên thì vào sổ theo dõi theo quy 

định của quầy bar để trả lại cho khách. 

- Thực hiện xuất nhập hàng ngày đúng quy định, chính xác, có kế hoạch 

dự trù nguyên liệu hàng hoá hàng ngày để không gây lãng phí, nhất là đối với 

các loại hàng hóa cần phải bảo đảm tƣơi mới. 

- Chăm sóc tốt nơi làm việc, bảo đảm mọi thiết bị, dụng cụ luôn đƣợc vệ 

sinh sạch sẽ và trong tình trạng làm việc tốt, sẵn sàng phục vụ ngay khi cần 

thiết. 
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- Đoàn kết nội bộ, coi đó là tiêu chuẩn nền tảng cần phải có của một 

ngƣời nhân viên và phải thƣờng xuyên ý thức đƣợc rằng đó là sức mạnh, là hình 

ảnh tạo nên thƣơng hiệu từ một chất lƣợng dịch vụ đồng nhất và hoàn hảo. 

- Tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt cả về chuyên môn và ý 

thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối công việc chung. 

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của bar 

1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 

- Cơ cấu của bar có mô hình nhỏ (đơn giản) 

Mô hình tổ chức này không quá phức tạp vì diện tích thƣờng không rộng, 

tính chất đồ uống thƣờng không phong phú mà mang tính chất đơn giản chuyên 

biệt ví dụ nếu là cơ sở chỉ bán rƣợu nhƣ quán Pub, chủ yếu khách đến uống vào 

chiều tối và đêm, nên chỉ cần một ca, vì thế số lƣợng nhân viên thƣờng không 

đông, chỉ cần 01 giám đốc quản lý trực tiếp nhân viên các ca mà không cần phải 

có ca trƣởng. 

Mô hình quy mô: đối với những cơ sở này, họ kinh doanh các mặt hàng 

đồ uống đa dạng hơn, thậm chí còn phục vụ cả ăn nhẹ, họ mở cửa cả ngày, phục 

vụ khách từ sáng sớm đến tối, thời gian phục vụ kéo dài (ba ca/ngày) họ cần 

phải tuyển dụng nhiều nhân viên làm việc hơn do phải chia ca nên cần phải có 

cán bộ quản lý trung gian, mỗi trƣởng ca phụ trách một ca nên mô hình có sự 

phát triển cả bề rộng và chiều sâu. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy bar theo mô hình đơn giản 

- Cơ cấu của bar có mô hình lớn (phức tạp) 

Thƣờng là các bar phụ thuộc (bar trong khách sạn, nhà hàng, khu du 

lịch...). 

Nhân viên 

phục vụ 

Nhân viên 

thu ngân 
Nhân viên 

pha chế 

Quản lý bar 

Trợ lý 

Trƣởng ca 
 

Nhân viên 
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Bar này nằm trong cơ cấu tổ chức chung của khách sạn, nhà hàng với qui 

mô lớn, có nhiều bộ phận phục vụ tại nhiều nơi trong khách sạn, nhà hàng, nên 

mô hình này khá phức tạp, có cấp lãnh đạo bậc cao, tầng trợ lý, tầng quản lý trực 

tiếp, rồi mới đến nhân viên pha chế và phục vụ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy bar theo mô hình phức tạp 

 

1.2.2. Nhiệm vụ của các chức danh  

Tùy mô hình, hình thức kinh doanh, đối tƣợng khách chính mà quầy bar 

phục vụ, số bộ phận có thể nhiều hay ít, dẫn tới số lƣợng nhân viên đông hay 

vắng mà các chức danh và nhiệm vụ cho mỗi chức danh là có sự khác nhau, sau 

đây chỉ là một ví dụ minh hoạ, vấn đề then chốt là nhà đầu tƣ (ngƣời lãnh đạo 

cao nhất) áp dụng mô hình nào, sao cho là hợp lý và hiệu quả nhất là tùy thuộc 

vào quyết định cuối cùng của họ. 

- Ngƣời quản lý bar: 

+ Là ngƣời chịu trách nhiệm chính về toàn bộ các hoạt động của bộ phận 

mình phụ trách, là ngƣời luôn phải đứng mũi chịu xào và phải đƣa ra các kế 

hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động khác của bộ phận.  

+ Có trách nhiệm trong việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên, cả nhân viên 

cũ và mới, quản lý toàn bộ nhân viên chịu trách nhiệm về kỹ năng, thái độ, ý 

Quản lý bar 

Trƣởng quầy bar A Trƣởng quầy bar B 

 

Nhân viên pha chế 

bar B 

 

Thu ngân 

Nhân viên phục vụ 

bar B 

 

Nhân viên pha chế 

bar A 

 

Nhân viên phục vụ 

bar A 
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thức đội ngũ nhân viên này. 

+ Dự trù dụng cụ, trang thiết bị, hàng hoá, chủ động nắm bắt mọi thông 

tin để đƣa ra các chỉ đạo thích hợp.  

Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về hoạt động kinh doanh của bộ phận. 

+ Tham vấn cho lãnh đạo về các chính sách, lên danh sách đề nghị những 

nhân viên đƣợc khen thƣởng hoặc bị kỷ luật thật công bằng đúng chế độ, chính 

sách đúng mức độ của vụ việc.  

- Ngƣời phụ trách quầy bar: 

+ Chịu trách nhiệm trƣớc quản lý cấp trên về các hoạt động tại quầy bar 

của mình nhƣ: 

+ Điều hành và giám sát công việc. 

+ Theo dõi, phát huy năng lực hạn chế những khuyết điểm của nhân viên, 

kèm cặp, nhắc nhở, động viên nhân viên để họ làm việc tốt hơn.  

+ Chủ động trong việc phân công lao động, theo dõi ngày công, bài trí 

quầy, sắp xếp hàng hoá.  

+ Đón tiếp khách khi họ đến quầy với tƣ cách là chủ nhà, đại diện chính thức 

của quầy để thêm phần trang trọng và lịch sự.  

+ Chịu trách nhiệm giải quyết các phàn nàn của khách khi vƣợt quá giới 

hạn cho phép và khả năng của nhân viên. 

- Ngƣời trƣởng ca: 

Chịu trách nhiệm chính về ca làm việc của mình nhƣ: 

+ Nắm chắc số lƣợng nhân viên trong ca, khả năng hoàn thành nhiệm vụ 

của họ để giao việc cho phù hợp. 

+ Vào sổ chấm công, theo dõi ngày công cho từng nhân viên. 

+ Kiểm tra, giám sát, bao quát mọi diễn biến của ca kịp thời giải quyết 

ngay. 

+ Xử lý các trƣờng hợp vƣợt quá khả năng của nhân viên  

- Nhân viên pha chế: 

+ Kiểm tra hàng trƣớc giờ bán hàng. 

+ Làm phiếu xuất nhập hàng 

+ Vệ sinh khu vực quầy bar, hàng hoá, dụng cụ, nguyên liệu 

+ Trang trí quầy cho gọn gàng, sạch đẹp  

+ Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ, nguyên liệu pha chế và phục vụ  

+ Báo cáo cuối mỗi ca, vào sổ, nộp tiền cho thu ngân,bàn giao ca  

- Nhân viên phục vụ đồ uống 
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+ Vệ sinh và sắp xếp bàn ghế 

+ Chịu trách nhiệm về bàn khách mà mình đƣợc phân công phục vụ từ khi 

khách đến cho đến khi kết thúc khách ra về nhƣ lấy yêu cầu, phục vụ khách đồ 

uống chính xác, kịp thời, thanh toán tiền cho khách tại bàn nhanh chóng, sao cho 

khách cảm thấy hài lòng. 

- Nhân viên thu ngân: 

+ Viết phiếu thu tiền cho khách khi thanh toán nhanh < chính xác, cả 

chủng loại, số lƣợng và giá cả, đúng số bàn, số khách, tên ngƣời phục vụ, tránh 

tẩy xóa, nhầm lẫn phải tính lại khách phải chờ đợi lâu  

+ Nắm chắc tỷ giá ngọai tệ, nhận biết các loại tiền, nguyên tắc khi nhận 

các loại tiền khác nhƣ séc,viza, thẻ tín dụng... 

1.3. Những yêu cầu đối với nhân viên pha chế và phục vụ đồ uống 

Thành công của quầy bar là do tất cả mọi thành viên trong quầy bar quyết 

định, từ ngƣời lãnh đạo điều hành đến các nhân viên trực tiếp pha chế và phục 

vụ. Chất lựơng của dịch vụ mang tính chất dây chuyền rất cao, một ly đồ uống 

khách cho là ngon phải do cả nguyên liệu (ngƣời mua nguyên liệu), kỹ thuật pha 

chế (nhân viên pha chế) và sự phục vụ tận tình chu đáo vui vẻ (nhân viên phục 

vụ ) và vì thế đòi hỏi về yêu cầu và tiêu chuẩn của nhân viên phải đảm bảo một 

số tiêu chí sau: 

1.3.1. Yêu cầu về sức khoẻ và ngoại dáng  

Để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất mỗi nhân viên làm việc trong 

quầy bar cần chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt, vì chỉ có khoẻ mạnh, da dẻ mới 

hồng hào, tinh thần mới sảng khoái minh mẫn, con ngƣời mới vui vẻ và hăng say 

làm việc. 

Vệ sinh cá nhân là một tiêu chuẩn bắt buộc với nhân viên của mọi ngành 

nghề, nhƣng đặc biệt với các nghề làm dịch vụ thì đòi hỏi này mang tính khắt 

khe hơn bởi lẽ trƣớc khi cảm nhận đồ uống của mình, họ đã cảm nhận từ dáng 

vẻ bề ngoài, sự sạch sẽ của nhân viên pha chế và phục vụ, sản phảm của chúng 

ta muốn đến đƣợc với khách hàng thì phải có sự phục vụ, mà sự phục vụ lại do 

chính nhân viên tạo ra. 

Một sức khoẻ tốt với một bề ngoài sạch sẽ luôn hứa hẹn một chất lƣợng 

dịch vụ tốt vì thế sẽ làm tăng thêm sự tin cậy và lẽ dĩ nhiên sẽ góp phần làm tăng 

sự hứng thú và hài lòng cho khách. 

Thật vậy, dáng vẻ bề ngoài của mỗi nhân viên luôn là một phần phản ánh 

nền nếp, kỷ cƣơng làm việc của doanh nghiệp, là hình ảnh thu nhỏ của doanh 

nghiệp đó vì vậy sự hiện diện của dáng vẻ bề ngoài vừa là nghĩa vụ, là trách 

nhiệm, là niềm tự hào của mỗi ngƣời, do vậy mọi nhân viên cần phải đảm bảo 

yêu cầu này trƣớc mỗi ca làm việc cụ thể nhƣ: 

- Phải cắt móng tay, không đƣợc để dài, không sơn móng màu loè loẹt, 

không đeo nhẫn có mặt đá, nếu có thì chỉ đeo nhẫn cƣới trơn. 
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- Áo quần là phẳng phiu, không nhầu, không có vết bẩn, không có mùi mồ 

hôi, thƣờng mặc theo quy định về trang phục của bộ phận (có thể là áo trắng cổ 

có nơ). 

- Giầy sạch sẽ, có xi đánh sáng bóng, không mờ, không bụi bẩn, không 

mùi hôi chân, lành không rách, có dây buộc đầy đủ và khi đi giầy phải đi tất 

chân (chống mùi hôi chân do mồi hôi tiết ra, giầy nên đi vừa chân sao cho thoải 

mái khi làm việc vì nhân viên chủ yếu là đứng hoặc đi lại trong giờ làm việc mà 

không đƣợc ngồi. 

- Ngƣời phải đƣợc tắm rửa sạch sẽ, không có mùi mồ hôi ngƣời, hoặc mùi 

lạ khác gây khó chịu cũng không đƣợc sức nƣớc hoa nặng mùi sẽ làm mất mùi 

thật của sản phẩm.  

- Đánh răng miệng khử mùi thức ăn nhƣ hành tỏi, cá... luôn biết các giữ 

cho hơi thở thơm tho.  

- Đầu tóc gọn gàng, nam không đƣợc để râu, cắt tóc cao, nữ có cặp búi tóc 

cho gọn và chỉ trang điểm nhẹ khi phục vụ song cũng không thể không trang 

điểm vì nếu nhƣ vậy chứng tỏ sự cẩu thả với chính bản thân, thể hiện sự không 

chấp hành các quy định bắt buộc, sự chƣa sẵn sàng phục vụ nên cũng mất luôn 

cả sự tôn trọng khách và nhƣ vậy chẳng khác gì việc tự đánh mất mình trong con 

mắt đồng nghiệp và khách hàng, hiện tại cũng nhƣ tƣơng lai một trong những 

điều đƣợc coi là tài sản của nhân viên phục vụ quầy bar là diện mạo cá nhân, vì 

dáng vẻ bề ngoài luôn tạo ra những mỹ cảm ban đàu, gây ấn tƣọng đầu tiên cho 

khách hàng. 

1.3.2. Yêu cầu về tư cách đạo đức 

- Tận tuỵ trong công việc đƣợc giao không ngại phục vụ khi khách đông 

mà lƣợng nhân viên lại có hạn, luôn chấp hành sự phân công của lãnh đạo bộ 

phận.  

Đặc biệt vào những dịp lễ hội khách thƣờng quá tải, họ lại ngồi rất lâu vẫn 

phải phục vụ chu đáo, không để khách phàn nàn về thái độ phục vụ. 

- Trung thực: không tự tiện mang hàng của cá nhân vào bán thu lợi bất 

chính, khi tính tiền cho khách phải chính xác, kiểm tra kỹ các sản phẩm mà 

khách đã mua cả về số lƣợng và giá cả để bảo đảm kết quả tính tiền cuối cùng là 

hòan toàn chính xác. Không có thái độ hoặc biểủ hiện cộng sai hoá đơn, vòi 

vĩnh khách tiền thƣởng, gợi ý khách tặng quà và tỏ ra khó chịu khi không 

đƣợc, có trách nhiệm về các sản phẩm mà mình bán cho khách nhƣ bảo đảm cả 

về số lƣợng và chất lƣợng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn vệ sinh, không phục vụ 

khách hàng kém phẩm chất nhƣ bị hết hạn, bị hỏng dập nát, mất mùi..., đứng 

trên quan điểm kinh tế mà phân tích thì đó chính là yếu tố làm khách hài lòng, 

đánh giá ấy sẽ tạo cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. 

Luôn vƣợt lên mọi khó khăn vƣơn tới những mục tiêu mới nhƣng không 

phải bằng các thủ đoạn dối trên, nạt dƣới mà phải bằng những cố gắng từ chính 

sức lao động chân thực của mình, điều đó có nghĩa là ƣớc muốn vƣơn lên không 
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có nghĩa là dùng mọi thủ đoạn để đạt đƣợc mục đích, tìm mọi cách để đạt đƣợc 

vinh quang bằng những cách xấu xa. Tôn trọng tối đa các tiêu chí nghề nghiệp, 

bảo đảm tuyệt đối quyền lợi của khách, của doanh nghiệp và của đồng nghiệp.  

- Khiêm tốn với khách hàng, tôn trọng lợi nhuận của chủ doanh nghiệp: 

nói về đạo đức của nhân viên chúng ta cần phải hiểu một cách cụ thể nhƣ: luôn 

tự tin và tự hào về nghề nghiệp mà mình lựa chọn, nhƣng không vì thế mà lại 

coi thƣờng khách và cho họ là kém hiểu biết, ngƣời hiểu biết càng rộng và 

những khả năng nghề nghiệp phong phú thì họ càng khiêm tốn vì nhƣ thế họ sẽ 

học đƣợc nhiều hơn từ nhiều khách hàng. Thực tế cho thấy thƣờng những khách 

hàng có yêu cầu cao là họ tự so sánh và nhận thức về dịch vụ mà họ đã và đang 

đƣợc cung cấp nên nếu họ đã chấp nhận sản phẩm ta cung cấp thì họ sẽ trở thành 

khách hàng thƣờng xuyên của nhà hàng và hình ảnh về thƣơng hiệu của ta sẽ 

càng đậm nét, không kiêu ngạo và vụ lợi sẽ làm khách hàng thích các thuộc tính 

các nhân đó của bạn hơn chỉ cung cấp cho khách những sản phẩm thực sự lành 

mạnh đảm bảo chất lƣợng tiêu chuẩn và giữ sức khoẻ cho khách. 

1.3.3. Yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ 

Đó là những kiến thức cơ bản về kinh doanh dịch vụ nói chung,về kinh 

doanh dịch vụ đồ uống nói riêng nhƣ: 

- Cách hạch toán thu - chi, lỗ - lẫi, tổ chức kinh doanh, tổ chức nhân sự, 

công tác xây dựng kế hoạch, công tác nghiên cứu thị trƣờng, quan hệ cung - cầu, 

tâm lý khách hàng (ƣu tiên nghiên cứu khách hàng là thị trƣờng mục tiêu). 

- Có kiến thức về các loại đồ uống có cồn, không có cồn,cách bảo quản 

tính chất của mỗi loại, cách pha chế sao cho vừa bảo đảm yếu tố kỹ thuật vừa 

mang tính linh hoạt nghĩa là vừa bảo đảm yếu tố truyền thống vừa có sự cải tiến 

cho phù hợp nhất với khách hàng của quầy bar. 

- Có kỹ năng pha chế thành thạo, biết tổ chức sắp xếp khoa học, giúp thuận 

tiện nhất cho quá trình pha chế và phục vụ khách, đảm bảo phục vụ khách nhanh 

nhất trong điều kiện có thể, nghĩa là khách luôn cảm thấy đƣợc quan tâm mà 

không phải chờ đợi lâu, với yêu cầu này nhân viên cần phải có lòng yêu nghề, 

phải biết tích luỹ kinh nghiệm, luôn tự học tập ở mọi lúc mọi nơi, phải biết kiêm 

tốn và không ngừng cầu tiến bộ, không bao giờ nên ỷ vào kinh nghiệm của bản 

thân hay các nhận xét đánh giá một cách cảm tính mà phải biết lắng nghe và tôn 

trọng kiến thức chung của tập thể phải thƣờng xuyên đƣợc cập nhật có sự so sánh 

với các bƣớc tiến hóa của nghề nghiệp.  

- Biết tạo ra môi trƣờng làm việc phù hợp với công việc, tạo điều kiện tốt 

cho công việc đồng thời phải bảo đảm cả vệ sinh và thẩm mỹ. 

- Ngoại ngữ: công cụ truyền tải tƣ duy là ngôn ngữ, phục vụ trong môi 

trƣờng có khách quốc tế không thể không có ngoại ngữ, hơn nữa việc có vốn 

ngôn ngữ nƣớc ngoài phổ biến sẽ giúp tiếp cận thông tin đƣợc rộng và nhƣ thế 

dễ dàng hơn trong việc phục vụ và bắt nhịp đƣợc nhịp sống của thời đại. 
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 1.3.4. Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp 

Hàng hoá chỉ có chế biến, pha chế mà không bán đƣợc thì sản xuất hay 

pha chế để làm gì? Khâu then chốt vẫn đƣợc quyết định bởi đầu ra của sản 

phẩm, tức là phụ thuộc vào khâu bán, cạnh tranh càng lớn thì vai trò của bán 

hàng cũng càng nhân lên gấp bội, vì cùng một mặt hàng nhƣng có nhiều ngƣời 

bán, giá cả thì phụ thuộc vào giá trị của nguyên liệu nên không thể giảm giá mãi 

đƣợc, trong khi đó thì ngƣời tiêu dùng ngày càng sành điệu hơn họ luôn có yêu 

cầu cao về chất lƣợng nên chỉ có thể vƣợt trội đối thủ bằng chất lƣợng của dịch 

vụ trong đó có nghệ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng thông qua hoạt 

động giao tiếp. Thông qua hoạt động này mọi khó khăn sẽ đƣợc giải quyết bằng 

con đƣờng tốt nhất, trình độ văn hoá là một khía cạnh quan trọng giúp họ cách 

đối nhân xử thế hợp lý kèm theo đó vốn hiểu biết chung về xã hội sẽ tạo một 

phong cách thông thoáng trong giải quyết công việc, biết giao tiếp sẽ tạo thuận 

lợi trong thiết lập và củng cố các mối quan hệ tạo niềm tin cho khách cuối cùng 

là sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng khi họ đến với chúng ta. 

1.3.5. Yêu cầu về đồng phục 

Đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn có khu vực 

quầy bar, thì đồng phục pha chế đã trở thành yêu cầu bắt buộc không thể thiếu, 

nhất là những nhà hàng chuyên nghiệp thì là yếu tố vô cùng quan trọng. Do đặc 

điểm công việc, các nhân viên này thƣờng xuyên tiếp xúc với những khách hàng 

sang trọng, sành điệu, vì vậy để có ấn tƣợng với khách hàng ngay từ cái nhìn 

đầu tiên thì các Bartender luôn đƣợc trang bị những bộ trang phục lịch thiệp, 

sang trọng, đúng tiểu chuẩn. 

1.4. Phân loại bar 

1.4.1. Căn cứ vào vị trí của bar trong nhà hàng và khách sạn  

- Bar trong khách sạn: 

+ Bar tiền sảnh (Lobby bar): bar này mở cửa quay ra mặt tiền của cửa 

hàng, đón các đối tƣợng khách ở ngoài khách sạn. Khách có thể yêu cầu ăn, 

uống tại quầy bar hoặc tại bàn xung quanh quầy bar hoặc tại phòng chờ. 

+ Bar cocktail: loại bar này phục vụ cho khách thƣ giãn sau công việc. Nó 

cần trình độ phục vụ cao, nhanh, thân mật, có nhạc nhẹ đôi khi cần có sự tiếp 

đón linh hoạt; cần đa dạng các đồ uống tại quầy đặc biệt có đồ uống cocktail. 

+ Bar đêm: nhìn chung bar này ở vị trí rộng rãi, có sàn nhảy với sự tiếp 

đón nồng nhiệt. Có thể có từ 1 đến 2 bar, bar này chỉ mở vào ban đêm cho 

những khách yêu thích cuộc sống về đêm, thƣờng mở cửa từ 22 giờ đến 2 giờ 

hôm sau. 

+ Bar phục vụ ăn, uống nhẹ: chủ yếu tạo điều kiện cho khách lƣu trú của 

khách sạn nhất là các khách sạn có nhiều cơ bản mà nói bar này tƣơng tự bar tại 

nhà ăn, có nhiều đồ uống, có ăn nhẹ thƣờng đặt trên các tầng của khách sạn. Cần 

phục vụ nhanh vì khách hàng thƣờng vội vàng. 

+ Bar trong nhà ăn: với chức năng chính là phục vụ đồ uống cho khách 

https://dongphucnhahang.info/may-dong-phuc-pha-che-theo-yeu-cau-o-dau-tai-tp-ho-chi-minh/
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của nhà ăn hoặc cho khách trên buồng ngủ của khách sạn. Bar này không mở 

rộng ra phía ngoài, khách hàng yêu cầu phục vụ đồ uống thông qua phục vụ bàn, 

ngƣời phục vụ lấy đồ uống từ bar nhà ăn, đồ uống đƣợc phục vụ khách tại nhà 

ăn, tại phòng ngủ khách sạn. Bar này đƣợc bố trí tại khu vực phục vụ ăn, uống 

(giữa nhà ăn, bar và nhà buồng). 

+ Bar bể bơi: phục vụ khách bơi là chính nên chủ yếu là các loại đồ uống 

giải khát, các loại đồ uống là nƣớc trái cây, đồ uống có ga. 

+ Bar trà, hoặc cà phê: phục vụ khách các loại trà, cà phê ngon truyền 

thống (không có rƣợu). 

- Bar trong nhà hàng 

+ Bar phục vụ: chuyên phục vụ các loại đồ uống trong bữa ăn, các bữa 

tiệc, đồ uống có thể ở ở dạng nguyên chất nhƣ bia, rƣợu vang, các loại rƣợu 

mạnh... có thể là đồ uống đóng hộp hộp coca, seven up... có thể là nƣớc hoa quả 

tƣơi... ít khi uống cocktail. 

+ Bar rƣợu: phục vụ khách chủ yếu các loại rƣọu chai nhƣ vang các loại, 

rƣợu mạnh và một số loại rƣợu pha chế khác. 

1.4.2. Căn cứ vào hình thức hoặt động của bar 

- Bar rƣợu: mang tính chất độc lập phục vụ khách tất cả các loai đồ uống 

bia, rƣợu, nhƣng chủ yếu là các loại rƣợu mạnh, các loại cockail, rƣợu mùi ít 

khách dùng loại bar này thích hợp với khách giải trí cuối ngày. 

- Bar vũ trƣờng: có sàn nhảy, ca nhạc phục vụ rất đa dạng các loại đồ 

uống, trong đó có một số loại bánh, kem, trái cây tƣơi phục vụ khách có nhu cầu 

thƣ giãn về đêm. 

- Bar đêm: phục vụ tƣơng tự nhƣ bar vũ trƣờng, nhƣng không có sàn nhẩy 

bar này thƣờng có trang trí cầu kỳ và kiểu cách ấn tƣợng và có thể thay đổi kiểu 

theo từng đợt, có sân khấu cho ban nhạc hoặc ca sỹ biểu diễn. Nhân viên phục 

vụ là những ngƣời phải qua đào tạo và tuyển chọn họ có khả năng phục vụ 

khách rất chuyên nghiệp nhƣ biết mời chào, phục vụ, rót rƣợu, bia và làm náo 

hoạt viên, khiến cho không khí của bar luôn sôi động và náo nhiệt, nên khách 

đến đó thƣờng tiêu dùng rất nhiều đồ uống và họ cũng thƣờng lƣu lại rất lâu tại 

quán. 

1.5. Trang thiết bị và các dụng cụ phục vụ tại bar 

Để đáp ứng nhu cầu về phục vụ đồ uống cho khách hàng tại một quầy bar, 

cần phải có rất nhiều loại trang thiết bị và dụng cụ chuyên dùng, tuy nhiên mức 

độ nhiều ít, tốt nhiều hay ít còn phải phục thuộc rất nhiều yếu tố khả năng của cơ 

sở kinh doanh và biện pháp quản lý nhƣng dù cho đó là lọai hình kinh doanh đồ 

uống gì để hoạt động đƣợc tốt thì cũng cần một số loại cơ bản sau: 

1.5.1. Trang thiết bị 

Thiết bị tại quầy bar cũng khá đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu 

mã và đƣợc coi là các máy móc hay thiết bị lắp đặt đó là: 
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- Máy làm đá: hiện nay ngƣời ta thƣờng dùng loại máy của... có ký hiệu là 

và công suất của máy... đặc điểm... 

Thƣờng dùng để chạy đá viên với công nghệ làm sạch nƣớc nguồn lý 

tƣởng trƣớc khi cho vào làm thành đá, viên đều kích thƣớc... nên khi cho vào 

ly nƣớc lâu bị tan, có khả năng giữ lạnh lâu mà ít làm thay đổi mùi, vị của ly 

nứơc loại máy làm đá tinh khiết đã đi đúng hƣớng phù hợp với tâm lý ngƣời 

tiêu dùng vì họ rất cần phải quan tâm đến vấn đề sức khoẻ của chính mình. 

- Tủ lạnh: loại thƣờng dùng là hãng của nhật, mỹ loại 200lít trở lên ƣu 

điểm tủ chạy không gây tiếng ồn thƣờng để bảo quản nguyên liệu là hoa quả và 

một số loại kem, sữa, rƣợu để pha chế. 

- Tủ bảo ôn: còn gọi là tủ mát nhiệt độ của tủ cao hơn tủ lạnh thƣờng để 

làm mát, bảo quản một số nguyên liệu nhƣ sữa, hoa quả tƣơi... 

- Máy điều hòa không khí: trong các quán bar ngƣời ta thƣờng lắp điều 

hoà hai chiều tiện lợi cho mọi điều kiện thay đổi của thời tiết nóng - lạnh.  

- Hệ thống máy âm thanh: nhƣ loa, đài... micro, dàn 

- Hệ thống ánh sáng: đèn mờ, đèn màu, đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn 

treo tƣờng, hoặc đèn cây... 

- Chậu rửa: dùng để cọ rửa dụng cụ của bar: cốc, tách, ly... 

- Các máy chuyên dụng nhƣ: 

+ máy pha cà phê (expresso) 

+ máy xay (nghiền) 

+ máy làm kem 

+ máy ép trái cây 

+ máy vắt trái cây 

+ máy tính tiền 

 1.5.2. Các loại dụng cụ phục vụ bar 

1.5.2.1. Đồ kim loại 

- Dụng cụ mở rƣợu  

- Xô đựng đá, muỗng xúc đá, cặp gắp đá, đập đá, bào đá 

- Thìa trộn hai đầu  

- Vắt hoa qủa 

- Bình lắc 

- Thìa bar 

- Zig đong rƣợu  

- Lọc đá 
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- Bộ dao gọt và cắt tỉa hoa quả  

 
 

Hình 1.1. Cocktail 

shaker 

(bình lắc) 

Hình 1.2. Boston shaker 

(bình lắc boston) 

 

 
 

Hình 1.3. Mixing cup 

(cốc trộn) 

Hình 1.4. Measuring glass 

(ly trộn) 

 

 

Hình 1.5. Wine opener 

(Mở rƣợu vang) 



14 

 

          

Hình 1.6. Lemon squeezer 

(Vắt chanh) 

Hình 1.7. Champange stoper 

(Nút bảo quản Sâm panh) 

 

  

Hình 1.8. Champagne stoper 

(Nút bảo quản Sâm panh) 

Hình 1.9. Speed Poureer Plastic 

 

 

  

Hình 1.10. Measuring speed pourer 

(dụng cụ điều chỉnh dòng chảy) 

Hình 1.11. Inox Pourer 

(dụng cụ điều chỉnh dòng chảy) 
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 Hình 1.12. Zigger.  

(Zig đong rƣợu) 

Hình 1.13. Ice tong 

(Gắp đá) 

 

 

Hình 1.14. Ice scoop (Thìa xúc đá) 

 

 

Hình 1.15. Bar muddler (chày đập đá) 
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Hình 1.16. Tier glass rimmer (Dụng cụ trang trí ly) 

 

Hình 1.17. Conpartment condiment box 

(hộp đựng gia vị, nguyên liệu 6 ngăn) 

 

 

Hình 1.18. Compartment condiment box 

(hộp đựng gia vị, nguyên liệu 4 ngăn) 

 

 

Hình 1.19. Store'n Pour 

(bình đựng nguyên liệu có gắn dụng cụ điều chỉnh) 
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Hình 1.20. Thermo Flash 

(Bình giữ nhiệt) 

Hình 1.21. Thermo Flash 

(Bình giữ nhiệt) 

 

 

 

Hình 1.22. Ice cream scoop-142 

(Thìa múc kem) 

Hình 1.23. Aluminium Ice Scoop 

(Thìa múc kem) 

 

 

 

 
 

Hình 1.24. Plastice water pitcher  

(bình đựng) 

Hình 1.25. Water pitcher 

(bình đựng) 
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Hình 1.26. Water pitcher 

(bình đựng) 

Hình 1.27. Punch Bowl 

(bát lớn) 

 

 

 

 

 

Hình 1.28. Practise bottle 

(Chai tập luyện) 

Hình 1.29. Silver wine bucket 

(giá đựng rƣợu vang) 

 

 

 

 
 

Hình 1.30. Gold Wine bucket 

(giá đựng rƣợu vang) 

Hình 1.31. Kinox Decanter 

(bình lọc) 
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Hình 1.32. Coffee warmer 

(máy làm nóng cà phê) 

Hình 1.33. Coffee maker 

(máy pha cà phê) 

 

 

 

 

 
 

Hình 1.34. Irish coffee stand ceramic base 

(đèn cồn) 

Hình 1.35. Madin Juice Extractor 

(máy vắt hoa quả) 

  

  

Hình 1.36. Wine cooler stand 

(giỏ để rƣợu vang) 

Hình 1.37. Madin Blender bowl 

(máy xay) 
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Hình 1.38. Ice tea cup 

(bình đựng trà lạnh) 

Hình 1.39. Kitchen Blender 

(Máy xay) 
 

  

 

Hình 1.40. waring juice extractor 

(máy vắt ép hoa quả) 

Hình 1.41. blender 

(máy xay) 

 

 
 

Hình 1.42. santos citrus juicer 

(máy ép hoa quả) 

Hình 1.43. santos juice ext. 

(máy ép hoa quả) 
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Hình 1.44. santos juice 

(máy vắt ép hoa quả) 

Hình 1.45. glass cloth 

(khăn lau ly) 

 

 

 

 

 

Hình 1.46. stirrer 

(que khuấy) 

Hình 1.47. bar caddy 

(ngăn đựng dụng cụ bar) 

 

  

Hình 1.48. Bar Mat Hình 1.49. Bar Spoon (Thìa Bar) 
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Hình 1.50. Bar strainer (phễu lọc) 

 

 

Hình 1.51. giá và xô đựng rƣợu vang 

 

  

Hình 1.52. Cocktail strainer 

(phễu lọc cocktail) 

Hình 1.53. Coffee pot 

(ấm đựng cà phê) 
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Hình 1.54. tea ball 

(bóng ép chè) 

Hình 1.55. glass washer 

(dụng cụ lau ly) 

 

 

 

  

Hình 1.56. ice bucket 

(xô đựng đá) 

 

Hình 1.57. ice bucket 

(xô đựng đá) 

  

 

 

 

Hình 1.58. ice bucket 

(xô đựng đá) 

Hình 1.59. ice caddy 

(hộp đựng đá) 
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Hình 1.60. ice cooler 

(hộp đựng đá) 

Hình 1.61. kinox coffee warmer 

(máy hâm nóng cà phê) 

 

 

 

  

Hình 1.62. red wine holder 

(giá đựng rƣợu vang) 

Hình 1.63. coffee pot 

(ấm cà phê) 

 

 

 

  

Hình 1.64. straw dispenser 

(que pha chế) 

Hình 1.65. tea cup with strainer 

(cốc trà có phễu lọc) 
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Hình 1.66. tea cup with strainer 

(cốc trà có phễu lọc) 

Hình 1.67. tea pot coulor 

(cốc trà có phễu lọc) 

 

 

  

Hình 1.68. tea pot 

(ấm trà) 

Hình 1.69. water pitcher w. cover 

(bình đựng nƣớc) 

 

 
 

Hình 1.70. bộ dao cắt tỉa Hình 1.71. bộ dao cắt tỉa 

  

  

Hình 1.72. các loại thớt 
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Hình 1.73. các loại thớt 

   

1.5.2.2. Đồ sành sứ 

- lọ hoa 

- bình đựng sữa, đƣờng 

- bộ uống trà, cà phê 

- các loại đĩa 

 

 

 

 

Hình 1.74. Gạt tàn  Hình 1.75. Lọ hoa 

  

  

Hình 1.76. bộ đựng đƣờng 
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Hình 1.77. bộ đựng gia vị 

         

 

  

Hình 1.78. bộ ấm tách 

 

  

Hình 1.79. ấm đựng trà 
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Hình 1.80. ấm và tách 

 

     

    

Hình 1.81. bộ đựng sữa 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.82. lọ đựng sữa đƣờng và các loại đĩa kê 

 

1.5.2.3. Đồ thuỷ tinh 

Gồm nhiều loại cỡ khác nhau dùng sử dụng trong bar, phong phú về hình 

dạng và chủng loại. Đồ dùng này yêu cầu chất lƣợng cao, hấp dẫn và dễ cọ rửa. 

* Loại có quai  

 loại cốc này gồm có: 

- shat 

- mốt - cổ 

- loại để uống nƣớc hoa quả 

- zombia 

- cốc cao tròn 

- collins 
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- cốc bia 

- suumdae 

* Loại không quai 

một số ly thƣờng dùng nhƣ: 

- ly rƣợu mùi 

- ly tai 

- ly uống trái cây 

- ly uống rƣợu anh đào 

- ly uống nƣớc goblet 

- ly uống rƣợu brandy 

- ly vang trắng 

- ly vang đỏ 

- ly uống sâmbanh 

- ly uống rƣợu porto (bồ đào nha) 

- ly uống kiểu hoa tuylýp 

- ly uống cà phê 

Chú ý 1: kích cỡ, mẫu mã các loại cốc này đều khác nhau. 

Chú ý 2: kích cỡ, mẫu mã cùng một loại cốc có thể khác nhau, cơ sở này 

so với cơ sở khác. 

Ví dụ về mẫu mã loại cốc dùng cho bar: loại ly cốc cổ, loại dùng cho uống 

nƣớc hoa quả, loại cốc vại, loại dùng cho rƣợu mùi. 

- bình lọc cặn rƣợu 

- lẵng, giỏ đựng rƣợu  

- nhiệt kế  

 
 

Tulip Wine Tulip Ice Cream Glass 
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Tulip blue Stem Beer glass 

 

Tulip Glass 

 

          

Tulip glass 

 

   

 

 

Saucer Pilsener Magarita Goblet 
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Goblet Flute Cocktail glass 

 

  

Beer glass 

 

   

Poco Grade 

 

  

Pinsen Beer Old Fashion 

    



32 

     

Moerea Ice 

Cream 

Martini glass Magarita 

 

  

ly mau xanh tím Juice glass 
 

   

Irish coffee ICe cream glass-blue Ice cream glass 

 

Ice cream 
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Ice bucket Hotshot 

 

     

Hiball Glass 

               

Goblet 
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Gelato Biscotto Funnel Glass-color Funnel glass short 

 

 

Cocktail glass 

 

 

  

 

 

Champagne saucer Champagne Flute Brandy 

 

     

Tulip Ice Cream 
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Beer mug Beer Glass 

 

 

  

Baloon Wine B52 Glass 

 

 

 

 

 

  

Astray Jug 
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Tomcollins Wine glass 

 

Wine decanter 

 

   

Wine carafe Twinga Arancio Twinga Fucsia 

Hình 1.83 Dụng cụ thủy tinh trong Nhà hàng 
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1.5.2.4. Đồ vải: 

- khăn trải khay, 

- trải bàn 

- khăn ăn, khăn phục vụ  

- ri đô (rèm ánh sáng, rèm trang trí, rèm chống nắng...) 

 

  

Hình 1.84 khăn phục vụ 

  

1.5.2.5. Các loại dụng cụ và vật liệu chuyên dụng khác 

- khay bê đồ uống chống trơn 

- thớt nhựa, thớt gỗ  

- các loại dùng để trang trí cho pha chế: ô, ống hút, que khuấy  

- tăm, giấy ăn,... 

1.6. Bài trí quầy bar 

Là việc sắp xếp sao cho mọi đồ dùng phục vụ đều nằm trong tầm với, tầm 

kiểm soát của ngƣời phục vụ giúp phục vụ khách dễ dàng, nhanh chóng, thuận 

tiện, khách thì thấy “bắt mắt” dễ quan sát hơn.  

Còn cụ thể trang trí nhƣ thế nào thì còn phải phục thuộc vào nhiều yếu tố 

nhƣ diện tích, loại hình bar, khách hàng mục tiêu, không có một công thức nào 

đƣợc coi là chuẩn mực chung, vì vậy nó hoàn toàn phục thuộc vào ý tƣởng của 

nhà đầu tƣ chọn thiết kế. 

Nhƣng cũng có một một số vấn đề đƣợc coi là bắt buộc nhƣ: 

1.6.1.  Nguyên tắc bài trí 

1.6.1.1. Tính khoa học 

Đồ nặng, có chiều cao: cao, thƣờng để phía dƣới, hoặc những đồ thƣờng 

xuyên phải dùng đến. Tất cả sản phẩm cùng loại để cùng một chỗ thành một 
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khối cho ấn tƣợng, đồng thời nhãn mác quay cùng một hƣớng ra ngoài, giữa 

chúng có những khoảng cách thích hợp.  

1.6.1.2. Tính thực tế 

Gọn gàng, dễ thấy, dễ lấy, dễ cất đi khi làm việc, đủ các điều kiện về ánh 

sáng, không khí, nên tận dụng không gian hợp lý để làm cho quán bar trở nên 

hấp dẫn và tạo cho khách cảm giác đƣợc thƣ giãn và thoải mải hơn.  

1.6.1.3. Tính kinh tế 

Các đầu tƣ phải trên cơ sở hợp lý, không thừa, không thiếu cần đến đâu 

mới mua sắm bổ sung thêm. 

 1.6.1.4. Tính thẩm mỹ 

Đặc tính của quầy bar là phải ấn tƣợng, luôn phải có bản sắc riêng của bar 

để thu hút khách hàng nhằm tạo ra nét độc đáo và phù hợp với đối tƣợng khách 

mà mình lựa chọn.  

1.6.2.  Kỹ thuật bài trí quầy bar 

1.6.2.1. Bài trí theo theo khu vực làm việc 

Theo cách này ngƣời ta chia thành ba khu vực chính: 

+ Khu vực trang trí ấn tƣợng nhất: đó là khu vực phía sau lƣng của nhân 

viên pha chế, khu vực này có treo đèn trang trí, giá để trƣng bầy rƣợu, có thể có 

tranh ảnh,... đƣợc trang trí cầu kỳ, trình bầy đẹp nhằm thu hút sự chú ý của 

khách hàng, khuyến khích khách uống nhiều hơn, thấy ngon miệng hơn.  

+ Khu vực pha chế: tại đây có khoảng trống thích hợp để nhân viên đi lại, 

xung quanh có đặt đầy đủ các thiết bị nhƣ chậu rửa, nơi đặt máy chuyên dụng, tủ 

lạnh. 

+ Khu vực phục vụ khách uống tại quầy: 

- Mặt bàn quầy bar: thƣờng làm các chất liệu đẹp và từ nhiều nguồn 

nguyên liệu khác nhau có thể là gỗ, là đá hoa cƣơng, cũng có thể là bằng nguyên 

liệu tổng hợp.  

- Phía trên mặt bàn quầy bar có dàn treo ly cốc. 

- Phía dƣới mặt bàn quầy bar là nơi để các dụng cụ và thiết bị.  

- Phía ngoài quầy bar là ghế cao. Ghế xoay, để khách ngồi uống ngay tai 

quầy bar vừa thƣởng thức vừa ngắm nhìn thao tác của nhân viên pha chế. 

Tuỳ thuộc thực tế của bar mà khu vực kê bàn để khách uống có thể gần 

hoặc xa nhiều hoặc ít.  

1.6.2.2. Bài trí theo chuyên đề 

Tƣơng tự nhƣ cách phân chia trên chỉ có điều mọi thứ đều đi theo một chủ 

đề:  

Ví dụ: quán cà phê vuông thì hết thảy mọi đồ đạc đều vuông từ bàn ghế, 
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đến ly tách... phong cách trầm tƣ mọi thứ có mầu sắc sẫm, gợi cảnh xa xăm của 

quá khứ. Sự trẻ trung, khoẻ khoắn kiểu thanh niên thì săc màu rực rõ, thể hiện 

ngay tính vui vẻ nhƣ kiểu phong cách của các chàng trai chăn bò, dây thừng dây 

chão rất khác lạ.  

Một số mô hình quầy bar: 

 

Hình 1.85 

 

Hình 1.86 

 

Hình 1.87 
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Hình 1.88 

 

Hình 1.89 

 

Hình 1.90 
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Hình 1.91 

 

Hình 1.92 

 

Hình 1.93 
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Hình 1.94 

 

 

Hình 1.95 

 

Câu hỏi ôn tập và thảo luận Chƣơng 1 

 

1. Phân tích cơ cấu tổ chức hoạt động của bar. 

2. Các tiêu chí cơ bản nào để phân loại bar? 

3. Phân tích chức năng nhiệm vụ của các chức danh. 

4. Nêu các yêu cầu cá nhân đối với nhân viên phục vụ bar 

5. Nêu đặc điểm của các trang thiết bị dụng cụ bar. 

6. Nêu các quy tắc và kỹ thuật bài trí bar 
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CHƢƠNG 2 

KIẾN THỨC VỀ ĐỒ UỐNG 

 

Mục đích 

- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về đồ uống. 

- Trình bày được vai trò, chức năng và phân loại của đồ uống. 

- Phân biệt được các loại đồ uống không cồn và đồ uống có cồn 

Yêu cầu 

Sau khi học xong chƣơng này ngƣời học phải hiểu đƣợc các nội dung sau: 

- Hiểu được vai trò, chức năng của đồ uống. 

- Biết được cách phân loại về các loại đồ uống. 

- Hiểu được đặc điểm tính chất, tác dụng của các loại đồ uống không 

cồn. 

- Hiểu được đặc điểm tính chất, tác dụng của các loại đồ uống có cồn. 

 

2.1. Đồ uống không cồn 

2.1.1.  Khái niệm về đồ uống không cồn 

Tất cả các loại đồ uống mà không chứa hàm lƣợng cồn gọi là đồ uống 

không cồn. 

Nguồn gốc xuất xứ 

Nƣớc là nguồn gốc của sự sống con ngƣời và vạn vật sẽ không thể tồn tại 

và phát triển nếu không có nƣớc. Nƣớc và các đồ uống không cồn đã xuất hiện 

trên trái đất này cách hàng triệu năm, chƣa có tài liệu nào xác định một cách 

chắc chắn thời điểm hình thành của nƣớc. 

Cuộc sống của con ngƣời ngày càng phát triển và các loại đồ uống cũng 

trở nên đa dạng hơn, đặc biệt là các loại đồ uống không cồn. 

Phương pháp sản xuất 

Căn cứ vào tính chất đặc điểm của các loại đồ uống mà ngƣời ta dùng các 

phƣơng pháp khác nhau để tạo ra các loại đồ uống phù hợp và có ích cho sức 

khoẻ. 

-  Đồ uống đƣợc khai thác từ thiên nhiên. 

-  Đồ uống nhân tạo và tổng hợp. 

2.1.2.  Phân loại về đồ uống không cồn 

Để phân loại đồ uống không cồn chúng ta căn cứ vào một số tiêu chí sau: 
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- Phân loại theo nguồn gốc xuất xứ và nguyên liệu sản xuất: 

+ Đồ uống có nguồn gốc từ thiên nhiên. 

+ Các loại đồ uống tổng hợp và nhân tạo. 

- Phân loại theo tính chất đặc điểm và tác dụng: 

+ Đồ uống giải khát: 

* Nƣớc hoa quả: 

Các loại nƣớc hoa quả có thể pha thêm đƣờng hay chất phụ gia với mục 

đích bảo quản và tăng thêm hƣơng vị, đôi khi hoa quả này đƣợc khử trùng nên 

chúng không thể lên men (ferment).  

Cách tốt nhất là giữ lạnh để giữ tƣơi. Một số nguyên liệu pha chế kèm 

theo nhƣ: đƣờng, glucô, dùng cho pha chế nƣớc cam, chanh, bƣởi. Một số 

nguyên liệu khác nhƣ: muối, dùng với cà chua. 

 Ở nhiệt độ độ lạnh -50 đến 100
0
c. 

 Tránh va đập mạnh hoa quả để không bị bầm dập.  

 Nƣớc hoa quả đóng chai, hộp phải đóng nắp kín, chặt. 

* Nƣớc khoáng thiên nhiên 

Loại nƣớc giải khát này lấy từ lòng đất. nƣớc chứa một số chất khoáng 

khác nhau, đôi khi bơm gas vào. Nhiều nơi trên thế giới có các loại nƣớc suối 

khoáng, nên cũng có nhiều tên gọi khác nhau nhƣ: 

 Evian, parrier and vichy in France. 

 Nƣớc khoáng, Kim Bôi, Vital, Lavie... 

  

Lavie Vital 

 

* Nƣớc khoáng nhân tạo: 

Có một số loại nƣớc khoáng nhân tạo với những đặc tính riêng của nó 

nhƣ: 

Nƣớc sôđa (không màu, không mùi vị). 

 Tonic: không màu, đƣợm mùi canhkina. 
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 Nƣớc khoáng hƣơng vị gừng, màu vàng nhạt. 

 Nƣớc khoáng chanh: hƣơng vị chanh. 

 Nƣớc coca: màu thẫm hƣơng vị ca cao. 

 Nƣớc khoáng hƣơng vị cam, màu vàng cam. 

Đồ uống nƣớc khoáng nhân tạo thƣờng để lạnh, cũng có thể uống pha với 

rƣợu mạnh. Thông thƣờng cho 1 lát chanh vào nƣớc tonic hoặc nƣớc cola. Để 

giữ đƣợc hƣơng vị, đặc tính của chúng, ngƣời ta thƣờng giữ chúng ở nhiệt độ 

10
o
c, tránh va đập mạnh và để đứng. 

 

  

Coca-cola Soda 

 

   

Pepsi Seven up Tonic 

 

+ Đồ uống bổ dƣỡng: 

Bao gồm: sữa, socola,...  

Loại đồ uống này có đặc điểm là giàu chất protein, chất béo, đƣờng, muối 

và các loại vitamin. 

* Sữa: 

Sữa đƣợc chế biến ra nhiều dạng khác nhau: 

 Sữa tƣơi lấy trực tiếp từ các vật nuôi nhƣ trâu, bò, dê đƣợc khử trùng và 

bảo quản lạnh. 

 Sữa bột chế biến từ sữa tƣơi, cất nƣớc làm khô, rất giàu vitamin và 

protein. sữa bột đƣợc bảo quản ở nơi khô ráo trong các đồ chứa kín nắp. 

http://www.geocities.com/Heartland/7670/qbc1.jpg
http://www.geocities.com/Heartland/7670/qbc1.jpg
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Sữa tƣơi Sữa đặc có đƣờng 

 

* Socola, cacao: 

Shế tạo từ hạt cacao cùng với đƣờng hoặc tinh bột. Socola thƣờng để 

uống nóng có pha thêm đƣờng, sữa. Việc bảo quản socola tuân thủ theo các 

nguyên tắc nhƣ bảo quản cà phê. 

 

   

Socola Cacao 

+ Đồ uống có tính chất kích thích: 

Một số loại đồ uống không cồn có tính chất kích thích nhƣ cà phê, trà 

thƣờng đƣợc sử dụng và phục vụ một cách phổ biến và rộng rãi. 

* Cà phê: 

Là một sản phẩm đồ uống chế từ hạt cà phê. Hạt cà phê rang vàng thẫm, 

nghiền thành bột trƣớc khi pha. Có 3 loại cà phê chủ yếu nhƣ sau: 

Arabica: chất lƣợng cao, hàm lƣợng caphein thấp. 

Robusta: vị hơi đắng hơn, hàm lƣợng caphein cao hơn arabica. 

Liberica: đƣợc đánh giá có hƣơng vị khá ngon, tuy nhiên độ chua cao nên 

mức tiêu thụ chỉ chiếm khoảng 1% lƣợng cà phê tiêu thụ trên Thế giới. 

Cà phê thƣờng uống nóng hoặc với đá. Cà phê nóng thƣờng chỉ uống sau 

bữa ăn hoặc buổi sáng (thỉnh thoảng mới dùng trong suốt bữa ăn). Uống kèm 

với đƣờng, kem, hoặc sữa nóng (nếu là cà phê nóng), cà phê đá uống với sirô 

đƣờng. 

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://aless.rulz.org/pics/blog/20061108/milk.jpg&imgrefurl=http://alessss.blogspot.com/2006/11/non-homogenized-milk-at-last.html&h=2048&w=1536&sz=620&hl=vi&start=15&tbnid=IUVbr0NAaQxRpM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dmilk%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://aless.rulz.org/pics/blog/20061108/milk.jpg&imgrefurl=http://alessss.blogspot.com/2006/11/non-homogenized-milk-at-last.html&h=2048&w=1536&sz=620&hl=vi&start=15&tbnid=IUVbr0NAaQxRpM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dmilk%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.gellwe.pl/firma/repository/products/gellwe/milk-drink/milk-drink-waniliowy.jpg&imgrefurl=http://www.gellwe.pl/firma/e4u.php/1,ModPages/ShowPage/48&h=500&w=331&sz=50&hl=vi&start=14&tbnid=iGNZOhCr9G40nM:&tbnh=130&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3Dmilk%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://transfairusa.org/images/CACAO.jpg&imgrefurl=http://transfairusa.org/content/resources/image_gallery_cocoa.php&h=1600&w=1200&sz=1021&hl=vi&start=2&tbnid=hizqcYGR72QDqM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dcacao%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
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Bột cà phê đƣợc bảo quản trong kho thông thoáng, cách ẩm, cách biệt 

những mùi thơm, hạt cà phê đƣợc rang để khô và xay thành bột. 

   

Coffee Arabica 

    

Coffee Robusta 

 

    

 Coffee Liberica 

* Trà: 

Trà đƣợc chế từ lá chè tƣơi hoặc lẫn với nụ (stalk) và hoa chè. Có 3 loại 

trà: 

 Trà đen: sản phẩm trà này từ chè lá đƣợc lên men trong quá trình sản 

xuất, chính vì vậy làm chè có màu đen. Loại trà này rất thông dụng ở ấn độ và 

ceylon. 

 Trà xanh (trà không lên men): Sản phẩm trà này từ lá chè. Sau khi thu 

hoạch chè; nụ, lá chè đƣợc chế biến. Trà này rất thông dụng ở trung quốc, nhật 

bản và việt nam,... 

 Trà mới lên men: Sản phẩm trà này thuộc loại giữa trà xanh và trà đen. 

Lá chè để khô và hơi cho lên men. Trà này đƣợc dùng phổ biến ở đài loan và rất 

đƣợc ƣa chuộng ở mĩ. 

Bảo quản trà theo phƣơng pháp sau: 

 Đặt ở kho thoáng. 

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://dining.caltech.edu/images/cafe_coffee2.jpg&imgrefurl=http://dining.caltech.edu/reddoor.html&h=338&w=300&sz=35&hl=vi&start=2&tbnid=z86xGpIchnxrtM:&tbnh=119&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dcoffee%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://dining.caltech.edu/images/cafe_coffee2.jpg&imgrefurl=http://dining.caltech.edu/reddoor.html&h=338&w=300&sz=35&hl=vi&start=2&tbnid=z86xGpIchnxrtM:&tbnh=119&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dcoffee%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://herbal-medicine.philsite.net/coffee.jpg&imgrefurl=http://herbal-medicine.philsite.net/coffee.htm&h=250&w=350&sz=14&hl=vi&start=4&tbnid=aoSowzQeFDrjYM:&tbnh=86&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dcoffee%2Brobusta%2Btree%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://eatingasia.typepad.com/photos/uncategorized/coffee_oldstyle_cup.jpg&imgrefurl=http://eatingasia.typepad.com/eatingasia/2006/02/kopi_nation.html&h=933&w=640&sz=45&hl=vi&start=20&tbnid=i5kbYMa8s73k-M:&tbnh=147&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dcoffee%2Bliberica%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
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 Cách ẩm và những mùi mạnh. 

 Hộp đựng khô và sạch. 

 

   

Trà xanh 

 

    

Trà đen 

+ Đồ uống phòng và chữa bệnh: 

Đồ uống chữa bệnh ngày càng phổ biến và đƣợc khách hàng ƣa chuộng. 

Loại đồ uống này đƣợc pha chế từ các nguyên liệu tự nhiên có tác dụng bồi bổ 

sức khoẻ và chữa bệnh nhƣ sâm, các vị thuốc hay các loại nƣớc tăng lực. 

Một số loại đồ uống chiết xuất từ hoa quả, thảo dƣợc có thể phòng và 

chữa một số bệnh về tim mạch, cao huyết áp. 

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học một số loại đồ uống không cồn 

còn có thể phòng chống đƣợc bệnh ung thƣ và một số loại bệnh khác. 

Các loại đồ uống này đƣợc lƣu truyền trong dân gian và đƣợc ngƣời dân 

sử dụng một cách rộng rãi, phổ biến. 

Ví dụ: nƣớc rau má, nƣớc khổ qua, nƣớc trái nhàu. 

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.spiritcommunity.com/tea/images/tea_leaf.jpg&imgrefurl=http://www.spiritcommunity.com/tea/green_tea.php&h=640&w=480&sz=142&hl=vi&start=4&tbnid=LUvu4-sKMGsbyM:&tbnh=137&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dtea%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.spiritcommunity.com/tea/images/tea_leaf.jpg&imgrefurl=http://www.spiritcommunity.com/tea/green_tea.php&h=640&w=480&sz=142&hl=vi&start=4&tbnid=LUvu4-sKMGsbyM:&tbnh=137&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dtea%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://dl.nlb.gov.sg/digitalk/mind%2520and%2520spirit/tea-pot.jpg&imgrefurl=http://dl.nlb.gov.sg/digitalk/2006/10/&h=400&w=357&sz=36&hl=vi&start=6&tbnid=X7tW9TREkcevzM:&tbnh=124&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dtea%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.peacefulmind.com/images/tea_wand.jpg&imgrefurl=http://www.peacefulmind.com/herbs.htm&h=647&w=504&sz=58&hl=vi&start=18&tbnid=FLtN1YMLd5mu_M:&tbnh=137&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dtea%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.peacefulmind.com/images/tea_wand.jpg&imgrefurl=http://www.peacefulmind.com/herbs.htm&h=647&w=504&sz=58&hl=vi&start=18&tbnid=FLtN1YMLd5mu_M:&tbnh=137&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dtea%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
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Nƣớc sâm 

   

Nƣớc trái cây 

 

2.2. Đồ uống có cồn 

2.2.1.  Khái niệm về đồ uống có cồn 

Tất cả các loại đồ uống có chứa hàm lƣợng cồn gọi là đồ uống có cồn. 

Nguồn gốc xuất xứ 

Các loại thức uống có chứa cồn lên men đã đƣợc biết đến từ thời tiền sử. 

Ngƣời ai cập và ngƣời sumer là những ngƣời đầu tiên sản xuất bia và sau đó là 

rƣợu vang dùng các loại men hoang dã. Họ cũng là những ngƣời đầu tiên dùng 

rƣợu trong y học. Các kết quả khảo cổ học mới đây đã củng cố cho giả thuyết 

rằng ngƣời trung hoa đã sản xuất rƣợu từ 5000 năm trƣớc công nguyên. 

Rƣợu vang đã đƣợc uống từ thời hy lạp cổ điển trong các bữa ăn sáng và 

tiệc rƣợu ban đêm. Trong Thế kỷ I TCN, rƣợu vang cũng đƣợc ngƣời dân la mã 

dùng trong các bữa ăn. Tuy nhiên ngƣời hy lạp và cả ngƣời la mã đều pha loãng 

rƣợu vang với nƣớc. 

Trong khoảng từ thế kỷ 8 - 9 các nhà giả kim thuật đạo hồi đã chƣng cất 

rƣợu mạnh từ rƣợu vang. Rƣợu đƣợc dùng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày 

cũng nhƣ trong y học thời đó. Rƣợu mạnh bắt đầu gia nhập vào châu âu khoảng 

giữa thế kỷ 12 qua các nhà giả kim thuật và từ giữa thế kỷ 14 lƣợng rƣợu dùng 

bắt đầu tăng vọt. 

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.nutrimart.com/images/bulk/ginseng-Korean.jpg&imgrefurl=http://www.nutrimart.com/Bulk/Description/ginsenko.htm&h=241&w=287&sz=30&hl=vi&start=3&tbnid=rd7zyaOCvxtBjM:&tbnh=97&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dginseng%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.nutrimart.com/images/bulk/ginseng-Korean.jpg&imgrefurl=http://www.nutrimart.com/Bulk/Description/ginsenko.htm&h=241&w=287&sz=30&hl=vi&start=3&tbnid=rd7zyaOCvxtBjM:&tbnh=97&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dginseng%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.sobebev.com/product_info/images/bottle_exotic_oolong_lg.jpg&imgrefurl=http://www.sobebev.com/product_info/exotic_oolong.shtml&h=511&w=278&sz=65&hl=vi&start=5&tbnid=NNSo1UGrsaxvBM:&tbnh=131&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3Dginseng%2Bbottle%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.dietahoodia.com/files/images/noni18.jpg&imgrefurl=http://www.dietahoodia.com/caja-de-zumo-de-noni-18-oz&h=328&w=306&sz=29&hl=vi&start=13&tbnid=y53gmYtiC_qonM:&tbnh=118&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dnoni%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.dietahoodia.com/files/images/noni18.jpg&imgrefurl=http://www.dietahoodia.com/caja-de-zumo-de-noni-18-oz&h=328&w=306&sz=29&hl=vi&start=13&tbnid=y53gmYtiC_qonM:&tbnh=118&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dnoni%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.nonizdrowiadar.pl/obrazki/noni142.jpg&imgrefurl=http://www.nonizdrowiadar.pl/zastosowanie.htm&h=301&w=407&sz=69&hl=vi&start=16&tbnid=8K14BNpjtUbkjM:&tbnh=92&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dnoni%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ai_C%E1%BA%ADp&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Sumer&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bia_%28%C4%91%E1%BB%93_u%E1%BB%91ng%29
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u_vang
http://vi.wikipedia.org/wiki/Y_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Hoa
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_1_TCN&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/La_M%C3%A3
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Hy_L%E1%BA%A1p&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_La_M%C3%A3&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_8
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3_kim_thu%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_H%E1%BB%93i
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C6%B0%E1%BB%A3u_m%E1%BA%A1nh&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_12
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_14
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Phương pháp sản xuất 

Căn cứ vào tính chất đặc điểm và tác dụng của các loại đồ uống có cồn 

ngƣời ta đã tìm ra một số phƣơng pháp sản xuất khác nhau: 

- Phƣơng pháp lên men: 

Các loại đồ uống có cồn nhƣ rƣợu vang và bia kỹ thuật lên men đƣợc 

dùng một cách phổ biến từ trƣớc tới nay. Với phƣơng pháp này tính chất và đặc 

điểm của đồ uống có những nét riêng độc đáo tạo ra sự hấp dẫn cho ngƣời 

thƣởng thức. 

- Phƣơng pháp chƣng cất: 

Các loại đồ uống nhƣ rƣợu mạnh, rƣợu mùi kỹ thuật chƣng cất thƣờng 

đƣợc áp dụng một cách rộng rãi ở tất cả các nƣớc, tuy nhiên mỗi loại sản phẩm 

đều có những bí quyết và công nghệ riêng. ví dụ: các loại whisky, rƣợu mùi. 

- Phƣơng pháp pha chế: 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng để tạo ra các đồ uống có cồn mang tên 

cocktail. Khác với hai phƣơng pháp trên thì cocktail ra đời muộn nhất và đƣợc 

phát triển một cách mạnh mẽ theo nhu cầu của ngƣời sử dụng. 

Tính chất tác dụng của đồ uống có cồn 

Cồn đƣợc hấp thụ trên toàn tuyến của bộ phận tiêu hóa, bắt đầu ngay từ 

màng niêm mạc trong miệng. Cồn đƣợc hấp thụ ở đây đi thẳng vào máu và vì 

thế đƣợc phân tán ra trên toàn cơ thể. Cồn đƣợc hấp thụ ở ruột đi cùng với máu 

đến gan và đƣợc phân hủy một phần ở đó. Khả năng tiếp nhận cồn tăng lên nhờ 

vào các yếu tố làm gia tăng việc lƣu thông máu thí dụ nhƣ nhiệt (irish coffee), 

đƣờng (rƣợu mùi) hay điôxít cacbon (hơi ga trong sâm banh). Ngƣợc lại, mỡ 

làm cho cơ thể tiếp nhận cồn chậm lại. Việc này không làm giảm việc hấp thụ 

cồn mà chỉ kéo dài thời gian ra. Trong gan cồn đƣợc enzim phân hóa thành 

êtanal (ch3-cho), êtanal tiếp tục bị ôxy hóa thành axít axêtic. axít axêtic đƣợc các 

tế bào trong toàn cơ thể phân hủy thành năng lƣợng và điôxít cacbon co2. Sản 

phẩm trung gian êtanal chính là thủ phạm của các cơn nhức đầu, hậu quả của 

việc uống nhiều rƣợu. Đƣờng ngăn cản việc phân hủy cồn trong cơ thể, vì vậy 

mà tác động nhức đầu ở các loại rƣợu có đƣờng rất cao, nhất là ở rƣợu mùi và 

một số loại sâm banh. 

Tốc độ phân hủy cồn không thay đổi trong giới hạn nhất định. Ở phần 

đông ngƣời châu âu là khoảng 1g cồn trên 10 kg cân nặng trong một giờ. Tốc độ 

phân hủy cồn không tăng lên vì hay uống rƣợu. Hiệu ứng quen với cồn thƣờng 

đƣợc nhìn thấy ở những ngƣời nghiện rƣợu không do phân hủy cồn nhanh mà là 

do hệ thống thần kinh đã quen với lƣợng chất độc cao hơn. 

- Biểu hiện của cơ thể do nồng độ cồn trong máu: 

Sau khi uống rƣợu, cơ thể có những phản ứng qua nhiều giai đoạn tƣơng 

ứng với lƣợng cồn trong máu (blood alcohol concentration - bac). 

+ Hƣng phấn - bac: 0,03 - 0,12%  

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%93n
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_ph%E1%BA%ADn_ti%C3%AAu_h%C3%B3a&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Irish_coffee
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_%28ch%E1%BA%A5t%29
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C6%B0%E1%BB%A3u_m%C3%B9i&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%C3%B4x%C3%ADt_cacbon
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A2m_banh&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BB%A1&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Enzim
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Atanal&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Atanal&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%94xi_h%C3%B3a&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ax%C3%ADt_ax%C3%AAtic&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nghi%E1%BB%87n_r%C6%B0%E1%BB%A3u
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 Tự tin hơn, liều lĩnh hơn.  

 Khả năng tập trung giảm, thời gian chú ý rút ngắn.  

 Mặt có thể đỏ ửng.  

 Giảm khả năng phán đoán, nhận xét, thƣờng nghĩ gì nói đó, thiếu suy 

xét. 

 Gặp khó khăn trong trong các cử động khéo léo nhƣ viết, ký tên...  

+ Kích động - bac: 0,09-0,25%  

 Khó nhận thức hay ghi nhớ vấn đề.  

 Phản ứng chậm.  

 Dễ mất thăng bằng.  

 Giảm sút các khả năng cảm giác nhƣ: nhìn mọi vật đều mờ ảo, nghe, 

nếm kém...  

+ Lúng túng - bac: 0,18-0,30%  

 Có thể không biết mình là ai, đang làm gì?  

 Hoa mắt, chóng mặt, đi đứng lảo đảo.  

 Có những cảm xúc cực đoan: rất hung hăng hoặc rất nhút nhát, có khi 

rất trìu mến...  

 Cảm thấy buồn ngủ.  

 Lời nói không mạch lạc, câu chữ líu nhíu, giọng nói lè nhè.  

 Động tác rời rạc, kết hợp kém, chẳng hạn nhƣ chụp một vật đƣợc ném 

tới một cách rất khó khăn.  

 Khó cảm thấy đau đơn hơn so với ngƣời bình thƣờng.  

+ Sững sờ - bac: 0,25-0,4%  

 Hầu nhƣ không thể di chuyển, đi, đứng hay trả lời kích thích nói chung.  

 Lúc tỉnh, lúc mê.  

 Có khi ói mửa.  

+ Bất tỉnh - bac: 0,35-0,50%  

 Không còn ý thức.  

 Phản ứng của cơ thể giảm mạnh, đồng tử hầu nhƣ không phản ứng với 

ánh sáng.  

 Hơi thở chậm và yếu.  

 nhịp tim chậm dần.  

 Có cảm giác lạnh (nhiệt độ cơ thể giảm xuống dƣới thân nhiệt bình 
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thƣờng).  

+ Tử vong - bac: > 0,50%  

- Tác động tâm lý trực tiếp: 

Cồn làm giãn các mạch máu, đặc biệt là các mạch máu bên ngoài. Từ đó 

mà ngƣời ta có cảm giác ấm khi uống các loại thức uống có cồn. Khi đó việc 

điều chỉnh nhiệt lƣợng tự nhiên của cơ thể không còn hiệu lực nữa. Đồng thời 

cồn lại có tác dụng gây mê vì thế mà giá lạnh không còn cảm nhận đƣợc. Do đó 

uống cồn trong mùa đông có thể dẩn đến lạnh cóng cho đến chết. 

Cồn kết hợp cùng với các thuốc uống và các loại chất gây nghiện khác 

cũng gây hại mạnh hơn và nhanh hơn là chỉ uống rƣợu đơn thuần. 

- Tác động đến bộ não và các tác hại khác: 

Ngay khi chỉ uống một lƣợng vừa phải (0,2 phần ngàn (0,2 ‰) cồn trong 

máu, tƣơng đƣơng với 0,3l bia hoặc 100ml rƣợu vang), tùy theo cân nặng và cấu 

tạo của cơ thể, cồn đã có tác động đến hệ thống thần kinh và đặc biệt là lên não: 

góc nhìn bị thu hẹp lại và thời gian phản ứng chậm đi. Các nhà nghiên cứu của 

Đại học Stockholm đã tìm thấy rằng uống 50g cồn hằng ngày sẽ để lại tác hại 

vĩnh viễn. Ƣớc lƣợng vào khoảng 100.000 tế bào não sẽ bị giết chết khi uống 

một ly bia. Trong một cơn say rƣợu con số tế bào não chết đi có thể lên đến 

10.000.000. 

Cồn cũng ảnh hƣởng đến tình dục và khả năng có con. Cồn làm giảm tính 

tự kiềm chế và vì thế tăng hƣng phấn tình dục. Cồn thuộc vào các chất có tác 

dụng độc hại đến tinh hoàn và tinh trùng. Theo các nghiên cứu mới đây của giáo 

sƣ E. abel (mỹ), nam giới uống rƣợu trƣớc khi sinh hoạt tình dục chẳng những 

làm tăng khả năng sẩy thai mà còn có thể ảnh hƣởng đến việc phát triển của đứa 

con sinh ra. Ngƣời mẹ uống rƣợu trong thời gian mang thai dễ sinh ra các đứa trẻ 

có khuyết tật về trí tuệ. 

- Các tác dụng tốt có thể có cho sức khỏe: 

Ngƣời ta vẫn còn tranh luận gay gắt về việc các loại thức uống có cồn có 

tác dụng tốt đến sức khỏe. Nhiều tác dụng tốt trƣớc mắt bị triệt tiêu đi vì các tác 

hại khác, nhƣ nguy cơ bị ung thƣ tăng lên khi uống rƣợu đều đặn mặc dầu chỉ ở 

lƣợng nhỏ, điều này đã đƣợc khẳng định bởi những nghiên cứu khoa học. 

Xuất phát từ một số nghiên cứu có thể nói là dùng một lƣợng rất ít một 

số thức uống có cồn nhất định, đặc biệt là rƣợu vang đỏ (vào khoảng 1-2 ly 

một ngày), qua một thời gian dài có thể bảo vệ chống lại bệnh về động mạch 

vành của tim. ngoài ra uống cho đến 20-40g ở phái nam hoặc đến 10-20g ở 

phái nữ cũng có thể làm tăng tuổi thọ. 

Ở trên mức độ này các tác dụng tốt sẽ bị quay ngƣợc lại. Nguyên nhân 

của các tác động này không phải chính từ cồn mà là từ những chất hòa tan theo 

có trong rƣợu vang và bia vì cồn là một dung môi tốt (theo lý thuyết dung môi). 

Vì thế mà rƣợu mạnh nhƣ rƣợu đế và đa số các rƣợu mùi không có các tác dụng 

tƣơng tự. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%A1ch_m%C3%A1u&action=edit
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http://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u_vang
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http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C6%B0%E1%BB%A3u_m%E1%BA%A1nh&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C6%B0%E1%BB%A3u_m%C3%B9i&action=edit
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- Nồng độ cồn trong cơ thể: 

Nồng độ của cồn trong máu đƣợc tính bằng miligam cồn có trong một 

gam máu (mg/g). Nồng độ của cồn trong hơi thở đƣợc tính bằng milligam cồn 

có trong một lít hơi thở. Tính chuyển đổi từ nồng độ cồn trong hơi thở sang 

nồng độ trong máu không chính xác hoàn toàn vì tỉ số thay đổi theo thời gian. 

- Một số quy tắc pháp luật trong thƣơng mại và tiêu dùng: 

Ở một số nƣớc, đặc biệt là các nƣớc theo đạo hồi, rƣợu bị cấm rất nghiêm 

ngặt nhƣ ma túy. Một số loại thức uống có cồn nhƣ absinth cũng đã bị cấm ở 

nhiều nƣớc châu âu vì tiềm năng nguy hiểm cao. Ở mỹ vẫn còn có một số nơi 

cấm rƣợu hoàn toàn thí dụ nhƣ Weston của bang Massachusetts. 

Ở Đức và Thụy Sĩ ngƣời ta chỉ đƣợc phép bán các thức uống có cồn cho 

những ngƣời trên 16 tuổi. Đối với những thức uống có cồn mạnh thậm chí phải 

trên 18 tuổi. 

Ở Áo việc bảo vệ thanh thiếu niên thuộc về quyền hạn của các tiểu bang. 

Ở Wien, Nieder#sterreich và Burgenland chỉ đƣợc phép uống rƣợu khi trên 16 

tuổi. Ở những tiểu bang khác chỉ đƣợc phép uống các loại đồ uống có lƣợng cồn 

14% khi trên 16 tuổi, các loại có lƣợng cồn nhiều hơn chỉ đƣợc phép uống khi 

đủ 18 tuổi. Ở nhiều nƣớc khác, đặc biệt là ở mỹ, có nhiều qui định áp dụng độ 

tuổi ít nhất phải là 21 tuổi. 

- Trong giao thông: 

Vì rƣợu ảnh hƣởng đến khả năng lái xe nên nhiều nƣớc chỉ cho phép có 

một lƣợng cồn tối đa trong máu hay trong hơi thở: 

 Ở Áo:  

 0,1‰ cho những ngƣời lái xe tải và xe buýt  

 0,5 ‰ cho những ngƣời lái xe hơi và xe máy hai bánh  

 Ở Đức: 0,5 ‰ trong máu hoặc 0,25 mg/l trong hơi thở. Trong trƣờng 

hợp lái xe khác thƣờng hoặc xảy ra tai nạn thì ngay từ nồng độ 0,3 ‰ đã có thể 

bị tội.  

 Ở Thụy sĩ: 0,5 ‰.  

 Ở Việt nam: 80mg/100ml máu hoặc 40mg/lít khí thở.  

 Các nƣớc khác nhƣ Hungary, Croatia, Bulgaria không cho phép có cồn 

trong ngƣời khi lái xe (0,0 ‰). 

2.2.2.  Phân loại về đồ uống có cồn 

Để phân loại đồ uống có cồn ngƣời ta thƣờng dựa vào một số tiêu chí sau: 

- Phân loại theo nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu: 

Ví dụ: rƣợu vang đƣợc sản xuất chủ yếu từ các loại nho, rƣợu rhum đƣợc 

sản xuất từ cây mía, bia đƣợc sản xuất từ đại mạch. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_H%E1%BB%93i
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- Phân loại theo tính chất đặc điểm và tác dụng: 

Thƣờng các loại đồ uống có chứa cồn đƣợc chia theo nồng độ cồn có bên 

trong: 

 Bia: 1 - 12%, thƣờng ở vào khoảng 5%  

 Rƣợu vang: 7 - 14% thƣờng vào khoảng 12%  

 Rƣợu mùi: khoảng 15 - 35%, thông thƣờng dƣới 30%  

 Rƣợu mạnh: thƣờng vào khoảng 30 - 55%  

 Cocktail: thƣờng vào khoảng 10% - 40%  

2.2.2.1. Các loại Bia 

- Khái niệm 

Bia là một loại đồ uống có chứa hàm lƣợng cồn với nồng độ từ 1% - 12% 

và đƣợc sản xuất bằng phƣơng pháp lên men và chắt lọc. 

- Nguồn gốc xuất xứ 

Bia đƣợc sản xuất đầu tiên tại ai cập vào thế kỉ thứ 7 trƣớc công nguyên 

(hơn 2600 năm trƣớc). Thời kì trung cổ, bia đƣợc chƣng cất (brew) ở một số 

vùng châu âu do các thầy tu làm. Nhà máy bia đầu tiên đƣợc xây dựng gần bang 

Philadenphia, Mĩ năm 1637. Quá trình làm ra bia đƣợc gọi là "brawing". Bia có 

thể đƣợc đƣa vào loại đồ uống có cồn, chứa Cacbon điôxít và đƣợc sản xuất 

hàng loạt từ các nguyên liệu nhƣ: lúa mạch (barley), đƣờng, nƣớc và đƣợc lên 

men, lọc. Bia có chứa 9% cồn, đƣờng, nƣớc. Nhƣng thành phần cơ bản vẫn là 

nƣớc. 

- Phương pháp sản xuất 

+ Nguyên liệu cơ bản để sản xuất bia: 

Nguyên liệu cơ bản để sản xuất bia gồm: 

* Mạch nha: lúa mạch là loại ngũ cốc tốt nhất để làm mạch nha. Khi lúa 

mạch làm thành mạch nha thì tinh bột chuyển hoá thành đƣờng, chất này có vị 

đắng và ảnh hƣởng đến màu sắc của bia. 

* Húp lông: là một loại cây leo, nó tác dụng gây men. Ngƣời ta chỉ dùng 

hoa. Hoa chứa chất dầu làm nên hƣơng và vị ngọt của bia. Mùi vị này thơm mát 

và kích thích ngon miệng. 

* Đƣờng: thông thƣờng dùng đƣờng để làm bia nhƣng chỉ khi cần mới 

cho thêm vào. Đƣờng giúp cho men (tạo thành rƣợu, cácbonđiôxít và tăng thêm 

vị ngọt). 

* Men bia: men chứa vi khuẩn. Nó phát triển khi gặp không khí hoặc chất 

lỏng, men chuyển hoá thành đƣờng rồi thành rƣợu và cácbonđiôxit. Trong quá 

trình lên men, vi khuẩn sinh sản rất nhanh. Men mới đƣợc dùng cho quá trình lên 

men sau này. 

* Nƣớc: nƣớc có thể chứa chất khoáng nào đó, chất khoáng đó giúp cho 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Bia_%28%C4%91%E1%BB%93_u%E1%BB%91ng%29
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u_vang
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C6%B0%E1%BB%A3u_m%C3%B9i&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C6%B0%E1%BB%A3u_m%E1%BA%A1nh&action=edit
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bia mang hƣơng vị đặc biệt. 

* keo cá: làm từ loại cá biển, dùng để làm sạch và làm trong bia đƣợc lên 

men. 

+ Quá trình lên men: 

Các bƣớc làm bia nhƣ sau: 

* Nha lúa mạch 

Lúa mạch đƣợc chọn tuyển, ngâm tới khi lúa mạch nảy mầm, sau khi lúa 

mạch nảy mầm, để cho ráo nƣớc, lúa mạch bị khô và cứng lại. 

Trong quá trình lên men tinh bột đƣợc chuyển hoá thành đƣờng. 

* Mạch nha trộn 

Mạch nha đem nghiền thành bột, đảo bột với nƣớc rồi để một lúc. Bột 

trộn đó trông vẫn còn thô. 

* Làm bột thô thành bia lên men 

Nguyên liệu húp lông và đƣờng đƣợc đảo lẫn với bột trộn. Đun sôi hỗn 

hợp sẽ quánh lại. Cuối cùng sẽ đƣợc bia lên men. Bia lên men đƣợc làm lạnh. 

* Giai đoạn làm bia lên men thành bia 

Cho men vào bia, quá trình lên men thành rƣợu diễn ra. Đƣờng biến thành 

rƣợu và thành cácbon điôxit. 

Giai đoạn này, bia non (bia tƣơi) xuất hiện thành bia thành phẩm. 

* Hệ thống chắt lọc 

Bia non đƣợc làm trong bởi chất keo cá, trƣớc lúc đóng chai phải nếm thử 

xem bia có đạt chất lƣợng tốt không. 

Đôi khi ngƣời ta cho thêm nguyên liệu húp lông và đƣờng để tăng chất 

lƣợng bia. 

* Đóng chai, đóng hộp, đóng thùng 

Sau khi nếm thử, bia đƣợc đóng chai, đóng hộp, đóng thùng để bán. Bia 

chai phải hấp trƣớc khi đóng nhãn. 

 

  

Hình ảnh nơi sản xuất bia 
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- Phân loại bia: 

Để phân loại bia ngƣời ta dựa vào một số tiêu chí sau: 

+ Dựa vào màu sắc của bia: 

* Bia đen: một loại bia mạch nha có vị ngọt, chế từ lúa mạch phơi khô, 

bia có màu đen. 

* Bia vàng: một loại bia có màu vàng, hƣơng vị đậm đà, đƣợc sản xuất từ 

lúa mạch. 

* Bia đỏ: một loại bia có màu hơi đỏ nâu, hƣơng vị đậm và đƣợc sản xuất 

từ lúa mạch. 

+ Dựa vào tính chất của bia: 

* Bia hơi (nhẹ): một loại bia thông dụng, màu trong suốt. 

* Bia đặc biệt: là loại bia đƣợc gây men 2 lần. Có nhiều húp lông hơn bia 

thƣờng, để đƣợc lâu hơn. 

* Bia ale: là loại bia húp lông có vị ngọt. Thông thƣờng bia này có vị 

đắng hơn loại bia bình thƣờng. 

* Bia nhẹ: màu bia trong suốt, có nhiều cácbon điôxit hơn loại bia thông 

thƣờng khác, để đƣợc lâu hơn, thƣờng là 6 tháng. 

+ Dựa vào loại hình bảo quản: 

* Bia chai (bottle): các loại bia thƣờng đƣợc đựng vào các chai thuỷ tinh 

với các màu và kích cỡ khác nhau. 

* Bia lon (can): thƣờng đƣợc đựng vào các lon bằng kim loại không gỉ, 

không gây độc hại cho con ngƣời. 

* Bia bom (kettle): bia đƣợc đựng vào trong các bom bằng kim loại không 

gỉ, bằng gỗ hoặc nhựa an toàn. 

- Tính chất, đặc điểm của bia: 

Bia là loại đồ uống có cồn và có tính chất giải khát. Bia đƣợc coi là đồ 

uống mát và bổ nếu sử dụng liều lƣợng thích hợp có lợi cho sức khoẻ. Mỗi loại 

bia đều có đặc điểm và nét độc đáo riêng phù hợp với gu thƣởng thức của từng 

ngƣời. 

- Bảo quản và sử dụng bia: 

Tuỳ theo tính chất và đặc điểm của từng loại bia chúng ta có cách bảo 

quản và sử dụng hợp lý. 

Nhân viên phục vụ bàn, bar có trách nhiệm bảo quản bia tốt. Bia đƣợc bảo 

quản trong môi trƣờng thích hợp tránh xa ánh sáng mặt trời, nếu chƣa đƣa vào 

sử dụng phải lƣu giữ trong kho, nơi thoáng mát và đƣợc kê xếp đúng cách. 

Thông thƣờng các loại bia đặc biệt là bia chai, bia lon đều đƣợc để đứng, còn bia 

tƣơi hoặc bia hơi phải đƣợc giữ lạnh. 
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Sử dụng và phục vụ bia tuỳ theo tính chất của từng loại bia. Kỹ thuật phục 

vụ bia phải tuân thủ theo các nguyên tắc nhất định với các thao tác chuẩn nhƣ 

mở bia, rót bia. Bia là đồ uống giải khát nên thƣờng đƣợc ƣớp lạnh trƣớc khi 

phục vụ. Ở một số nƣớc nhiệt đới ngƣời ta có thể cho thêm đá để tăng thêm độ 

lạnh, tuy nhiên nó sẽ làm cho bia bị nhạt đi. 

- Một số chủng loại bia: 

 

    

Bia chai 

 

     

Bia lon 

   

Bia bom (bia tƣơi, bia hơi) 

 

2.2.2.2. Các loại rượu vang 

- Khái niệm 

Rƣợu vang là một loại đồ uống có chứa cồn, chủ yếu làm từ nƣớc nho ép 

và lên men,độ cồn trung bình 14% độ cồn. Ngoài ra có một số loại rƣợu vang 

đƣợc làm từ các loại hoa quả khác nhƣ: táo, anh đào... 

Các chất thƣờng có trong nho để làm rƣợu 

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://frontier.cincinnati.com/blogs/art/uploaded_images/bottles-738386.JPG&imgrefurl=http://frontier.cincinnati.com/blogs/art/2006_08_01_default.asp&h=768&w=1024&sz=173&hl=vi&start=3&tbnid=l3Q-jCKtd5r_zM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dbeer%2Bbottle%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://frontier.cincinnati.com/blogs/art/uploaded_images/bottles-738386.JPG&imgrefurl=http://frontier.cincinnati.com/blogs/art/2006_08_01_default.asp&h=768&w=1024&sz=173&hl=vi&start=3&tbnid=l3Q-jCKtd5r_zM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dbeer%2Bbottle%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://blog22.fc2.com/v/viajeymovil/file/05122084s.jpg&imgrefurl=http://viajeymovil.blog22.fc2.com/blog-category-13.html&h=800&w=600&sz=118&hl=vi&start=13&tbnid=gxvjfnGg-KbqYM:&tbnh=143&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dbeer%2Bhanoi%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://blog22.fc2.com/v/viajeymovil/file/05122084s.jpg&imgrefurl=http://viajeymovil.blog22.fc2.com/blog-category-13.html&h=800&w=600&sz=118&hl=vi&start=13&tbnid=gxvjfnGg-KbqYM:&tbnh=143&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dbeer%2Bhanoi%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.ratebeer.com/beerimages/13158.jpg&imgrefurl=http://www.ratebeer.com/Ratings/Beer/Beer-Ratings.asp%3FBeerID%3D13158&h=420&w=220&sz=14&hl=vi&start=2&tbnid=tLLVVR-9wfe8rM:&tbnh=125&tbnw=65&prev=/images%3Fq%3Dbeer%2Bsaigon%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.chinatraderonline.com/Files/Gifts-and-Crafts/Toys-and-Games/PU-Toys/Pu-Beer-Can-16372866552.jpg&imgrefurl=http://www.chinatraderonline.com/Toys-and-Games/PU-Toys/PU-Fruit-Toys/Pu-Mango-160136536.htm&h=350&w=350&sz=22&hl=vi&start=4&tbnid=eC_T90o2ez2Z0M:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dbeer%2Bcan%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.chinatraderonline.com/Files/Gifts-and-Crafts/Toys-and-Games/PU-Toys/Pu-Beer-Can-16372866552.jpg&imgrefurl=http://www.chinatraderonline.com/Toys-and-Games/PU-Toys/PU-Fruit-Toys/Pu-Mango-160136536.htm&h=350&w=350&sz=22&hl=vi&start=4&tbnid=eC_T90o2ez2Z0M:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dbeer%2Bcan%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://blog22.fc2.com/v/viajeymovil/file/05122086s.jpg&imgrefurl=http://viajeymovil.blog22.fc2.com/blog-category-13.html&h=800&w=600&sz=145&hl=vi&start=12&tbnid=UwKzkZw4ibz2FM:&tbnh=143&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dbeer%2Bhanoi%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://blog22.fc2.com/v/viajeymovil/file/05122088s.jpg&imgrefurl=http://viajeymovil.blog22.fc2.com/blog-category-13.html&h=800&w=600&sz=127&hl=vi&start=7&tbnid=VvqwootUOkpURM:&tbnh=143&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dbeer%2Bsaigon%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://yukonbeer.com/images/uploads/Kettle.jpg&imgrefurl=http://www.yukonbeer.com/home.php/blog/comments/how_the_yukon_makes_beer/&h=1200&w=1600&sz=452&hl=vi&start=5&tbnid=RFMOGtx9b2f6UM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dbeer%2Bkettle%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://yukonbeer.com/images/uploads/Kettle.jpg&imgrefurl=http://www.yukonbeer.com/home.php/blog/comments/how_the_yukon_makes_beer/&h=1200&w=1600&sz=452&hl=vi&start=5&tbnid=RFMOGtx9b2f6UM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dbeer%2Bkettle%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.nganhanh.com/web/userfiles/images/sp/Keg30L1.JPG&imgrefurl=http://www.nganhanh.com/web/home/sp.php&h=400&w=359&sz=30&hl=vi&start=1&tbnid=1oFGv90mFHpaYM:&tbnh=124&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dbom%2Bbia%2Bhanoi%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.nganhanh.com/web/userfiles/images/sp/k.jpg&imgrefurl=http://www.nganhanh.com/web/home/sp.php&h=400&w=274&sz=54&hl=vi&start=2&tbnid=mr3c63HJ8nrG5M:&tbnh=124&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3Dbom%2Bbia%2Bhanoi%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi
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 Cuống và hạt có chất tannin 

 Vỏ có chất tannin và sự cấu thành sắc tố 

 Phần thịt trái nho chứa chất acid, đƣờng, protein. 

- Nguồn gốc xuất xứ 

+ Rƣợu vang thƣờng đƣợc sản xuất ở những nơi thƣờng có điều kiện khí 

hậu nhất định. 

+ Đủ ánh sáng mặt trời để quả nho chín đƣợc. 

+ Nhiệt độ mùa đông không quá lạnh. 

+ Các nƣớc sản xuất rƣợu vang: Pháp, Đức, Italia, Tây ban nha, Úc, 

Newzealand và Mỹ. 

+ 3/4 rƣợu vang cuả thế giới đƣợc sản xuất tại châu âu. 

+ Các vùng sản xuất rƣợu vang pháp. 

* Vùng Bordeaux: là vùng đất màu mỡ,thuận lợi cho việc trồng nho, ở 

Bordeaux có 3 giống nho chính, đó là Le Cabernet Sauvignon, Le Cabernet 

France, Le Merlot. 

Vùng này, tên rƣợu thƣờng là tên nhà sản xuất (trừ Margaux). 

Tên làng là tên AOC.  

Rƣợu sản xuất ở Bordeaux thƣờng làm từ các loại nho khác nhau, một số 

chỉ làm từ 1 loại nho. VD: Petruc (vang đỏ) làm từ giống nho Merlot. Petruc là 

rƣợu vang đỏ nổi tiếng. 

Ngoài ra còn một số tên rƣợu khác: Bordeaux, Medoc, Pomerol, Côtes de 

bourg, Listrac, Margaux... 

* Vùng bourgogne: là vùng đầu tiên sản xuất rƣợu vang của Pháp. 

 Tên rƣợu thƣờng là tên làng. 

Giống nho: nho đỏ - Le pinot noirien, Le gamay noir 

 nho trắng-le chandoney, l’aligote’. 

 Chablis là loại vang trắng nổi tiếng ở vùng này 

 Côte de beaun: chủ yếu sản xuất vang trắng, một số vang đỏ. 

 Côte de nuit: chủ yếu sản xuất vang đỏ. 

 Mâconnais: chủ yếu sản xuất vang trắng. 

 Côtes chalonnaise: chât lƣợng vang tốt và không quá đắt, chủ yếu sản 

xuất vang đỏ và vang hồng. 

* Vùng Alsace: gần biên giới với đức, tên rƣợu gần giống với tên rƣợu của 

đức 

Tên rƣợu thƣờng là tên giống nho chính.  
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Le Gewuztraminer là rƣợu vang ngọt nổi tiếng thế giới 

Giống nho:  le pinot noir (chủ yếu sản xuất vang đỏ) 

 le pinot gris (chủ yếu sản xuất vang trắng) 

                   le riesling (chủ yếu sản xuất vang trắng) 

Crémant d’alsace là loại rƣợu có gas ngon nổi tiếng 

* Vùng vallée du Rhône: 

Ở vùng này đất đai khô cằn, cây nho thƣờng đâm rễ sâu vào lòng đất để 

hút các dƣỡng chất. 

Tên rƣợu thƣờng là tên giống nho.  

Tên nhãn rƣợu gắn với những tên làng cụ thể thƣờng là rƣợu có chất 

lƣợng tốt . 

Cru ........... (highiest qualiti) 

Côte du rhône village ... (with name) 

Côte du rhône village 

Côte du rhône  

*Vùng languedoc/rousillon: là nơi có điều kiện tốt cho cây nho và cho 

loại rƣợu tốt. 

*Vùng sud - ouest: giáp biên giới đức và tây ban nha, sản xuất nhiều vang 

đỏ, mạnh. 

 3 nơi nổi tiếng sản xuất vang đỏ là: Bergerac, Madiran, Canorn. 

 3 nơi sản xuất vang ngọt là: Jurancon, Gallac, Monbazzillac  

*Vùng loire: chủ yếu sản xuất vang nhẹ  

Giống nho đỏ: gamay, pinot noir, cabernet franc 

Giống nho trắng: sauvignon, muscadet  

Giống nho chenin blanc - sản xuất vang ngọt đặc biệt -anjou  

 Một số cách đọc nhãn mác trên chai rƣợu vang.  

AOC (vin d' appellation d'origine contrôblé) 

Vang có nguồn gốc xuất xứ đƣợc kiểm tra chất lƣợng của viện quốc gia. 

VD QS (vin dé limités de qualité superieuse) 

Vang chất lƣợng cao đƣợc ấn định phạm vi sản xuất. 

vin de pays (country wines from france) 

vang địa danh 

vin de table (table wine) 

vang phổ thông. 
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- Phương pháp sản xuất rượu vang 

+ Bỏ cuống và chiết nƣớc ép: việc để lại cuống hay không tùy thuộc vào 

loại rƣợu dự kiến sản xuất, cuống nho có chất tanin và chỉ dùng sản xuất rƣợu có 

chứa nhiều chất chát. 

+ Ép và nghiền thƣờng sử dụng máy, ép quả nho ra thành từng phần và 

trong nƣớc ép có những đốm mầu của quả nho.  

+ Xử lí nƣớc nho trƣớc khi lên men: nƣớc ép chiết đƣợc gọi là nƣớc nho 

trƣớc khi lên men, nƣớc nho đƣợc xử lí bằng một lƣợng rất nhỏ so2, ngăn ngừa 

hoạt động của vi khuẩn, làm cho rƣợu trở thành dấm. 

+ Tác động vào vỏ nho: việc để lại vỏ nho cùng với nƣớc nho ép làm cho 

rƣợu vang chiết đƣợc một số chất thơm trong rƣợu thu đƣợc. 

+ Khi sản xuất vang đỏ, vỏ nho đƣợc ngâm cùng với nƣớc nho khi cho lên 

men, quá trình này tiến hành càng lâu thì mầu rƣợu càng tối hơn và có nhiều 

chất tanin, màu và chất tanin chứa trong vỏ nho tiếp tục hình thành khi có cồn, 

vì thế càng dùng nhiều đƣờng để lên men thì rƣợu càng lên màu và có nhiều chất 

tanin. 

+ Vang hồng đƣợc sản xuất theo phƣơng pháp giống nhƣ vang đỏ, màu 

của rƣợu đƣợc tạo nên bởi giới hạn thời gian tác động giữa vỏ nho và nƣớc 

nho, không quá 48 giờ, quá trình này tạo cho vỏ nho có đủ thời gian để nhuộm 

nƣớc nho thành mầu hồng. 

+ Xếp lên giá và loại hết cặn: sau khi nƣớc nho lên men thành rƣợu, các 

chất cặn ở trong rƣợu (gồm men chết, hạt, cùi, vỏ nho và các chất khác) phải 

đƣợc loại bỏ bằng cách gạn rƣợu từ thùng này sang thùng khác. 

+ Bổ sung men và cho lên men rƣợu: men đƣợc bổ sung để biến đƣờng tự 

nhiên trong nƣớc nho thành rƣợu và co2. 

+ Ngâm và cho ngấu rƣợu trong thùng gỗ sồi: việc để ngấu rƣợu trong 

thùng gỗ sồi thƣờng đƣợc tiến hành đối với các loại rƣợu cần đạt chất lƣợng cao. 

Những thùng sồi này rất đắt, (800-1000usd), và trong một số trƣờng hợp chỉ 

dùng 1 lần, những ngƣời làm rƣợu thƣờng dùng thùng sồi nhiều lần hoăc pha 

những loại rƣợu đã ngấu trong thùng sồi mới và trong thùng sồi đã dùng rồi . 

 Sồi tạo ra chất lƣợng đặc biệt cho rƣợu, cung cấp chất tanin có từ gỗ và 

làm mạnh rƣợu, vì phía trong thùng sồi thƣờng đƣợc hơ lửa nên rƣợu ngâm 

trong đó có mầu sẫm hơn và có mùi thơm đặc biệt, đối với thùng gỗ cháy hơn có 

thể làm rƣợu có mùi khét. 

+ Lọc: là quá trình sử dụng chất keo để làm đông lại các chất đông đặc 

trong rƣợu nhằm đảm bảo độ tinh khiết của sản phẩm (lòng trắng trứng gà chất 

keo lấy từ bong bóng cá thƣờng đƣợc sử dụng). 

+ Pha: việc pha chế cho phép ngƣời sản xuất làm cho rƣợu có đầy đủ đặc 

tính dự kiến cần thiết, và loại trừ mức độ thay đổi về chất lƣợng quả nho qua 1 

hay nhiều vụ thu hoạch. 
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+ Lọc lần cuối: để đảm bảo độ tinh khiết của rƣợu, việc lọc đƣợc tiến 

hành theo một số phƣơng pháp bao gồm việc sử dụng máy li tâm và màng lọc . 

+ Đóng chai: rƣợu vang đƣợc đổ vào chai rồi đậy nút lại và gắn si, nắp 

chai đƣợc phủ lên miệng chai và bảo vệ cho nút chai khỏi bị ẩm và mốc. 

- Phân loại rƣợu vang: 

rƣợu vang đƣợc xếp thành ba loại chính: 

rƣợu vang tự nhiên (natural wine) 

rƣợu vang mạnh (fortified wine) 

rƣợu vang mùi (aromantized wine) 

+ Rƣợu vang tự nhiên: 

Căn cứ vào các tiêu chuẩn khác nhau, rƣợu vang tự nhiên đƣợc xếp thành 

các loại khác nhau. 

* Căn cứ lƣợng CO2, rƣợu vang chia thành hai loại: 

 Ruợu vang không có gas, đƣợc hình thành qua quá trình lên men bình 

thƣờng. 

 Rƣợu vang có gas, đƣợc hình thành qua hai quá trình lên men độc lập, 

giai đoạn lên men lần hai dƣợc tiến hành trong thùng kín, tạo khí CO2 và bọt. 

Một số tên rƣợu có gas thƣờng gặp là Riesling, Créman de alsace. 

Loại vang có gas nổi tiếng là Champagne. Một số tên rƣợu Champagne 

thƣờng gặp là: Moet et chandon, Sherles heidsieck, Ruinart. 

* Căn cứ mầu sắc, rƣợu vang có ba loại: vang trắng, vang đỏ và vang 

hồng. 

Rƣợu vang đỏ đƣợc làm từ các loại nho đỏ và đen, đƣợc lên men từ vỏ 

nho, vì vậy màu của rƣợu có màu của vỏ nho, nút bằng li-e bọc kim loại màu đỏ. 

Một số tên rƣợu vang đỏ thƣờng gặp: Saint emilion, Médoc, Beaujolais, Cote de 

beaune. 

Rƣợu vang trắng đƣợc làm từ các loại nho trắng hoặc nho đỏ, đen, nhƣng 

không cho vỏ nho lên men trong quá trình sản xuất, một số tên rƣợu vang trắng 

thƣờng gặp: Chablis, Chateau d’yquen, Bourgogne aligoute, Muscadet. 

Rƣợu vang hồng đƣợc làm từ nho đỏ, trắng, thời gian cho lên men từ vỏ 

nho ngắn, một số tên rƣợu vang thƣờng gặp: rose d’anjou, rose de provence. 

* Căn cứ lƣợng đƣờng còn lại ở trong rƣợu sau khi ngừng lên men, rƣợu 

vang có ba loại: vang ngọt ( sweet), vang trung bình (medium), vang nguyên 

chất (dry). 

Một loại vang ngọt nổi tiếng vùng Alsace là: Le Gewuztraminer và cũng 

là rƣợu vang ngọt nổi tiếng thế giới. 

* Căn cứ lƣợng cồn, rƣợu vang có các loại: 
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- Vang nhẹ (light ) 8- l0.5 % độ cồn 

- Vang trung bình (medium) 11-12.5 % độ cồn 

- Vang hơi nặng (full body) 13-15 % độ cồn. 

+ Rƣợu vang mạnh (fortified wine): 

Là rƣợu vang nguyên chất, đƣợc làm mạnh bằng cách cho thêm rƣợu 

mạnh (brandy) làm tăng độ cồn và ngừng quá trình lên men, trung bình 16- 21% 

độ cồn. 

Một số loại rƣợu vang mạnh: 

Sherry của tây ban nha: gồm có dry sherry (nguyên chất) và sweet sherry 

(vị ngọt) 

Porto của bồ đào nha (vị ngọt), gồm có porto trắng và porto màu hồng.  

+ Rƣợu vang mùi (aromatized wine): 

Là rƣợu vang mạnh, đƣợc tăng thêm hƣơng liệu của thảo mộc. 

Rƣợu vang mùi có ba loại: 

* Loại vermouth (vang thơm) của pháp và của ý (16- 18% độ cồn): 

 Loại vermouth của pháp: noil1y prat, chambery, lillet. 

 Loại vermouth của ý: cinzano, martini, carparo. 

* loạl bitter (~17% độ cồn), vị đắng: 

vd: angostura bitter và campari bitter 

* Loại anisetter (~20% độ cồn), hƣơng vị chủ yếu là hồi: 

vd: partis, pernod .  

Trong thực tế, ngƣời ta thƣờng gọi rƣợu vang mùi là rƣợu mùi gốc rƣợu 

vang. 

- Tính chất, đặc điểm của rƣợu vang: 

Là loại đồ uống có cồn nhẹ, độ cồn tb 14% 

Mùi thơm đặc trƣng trong hoa quả 

Vị chua của axit của hoa quả  

Vị ngọt của đƣờng có trong hoa quả  

Vị chát của chất tannin có trong vỏ và cuống của quả nho. 

Chất tạo sắc tố, do vậy có các loại vang trắng, đỏ, trắng. 

Có tác dụng tốt cho hệ tiêu hoá, tuần hoàn, tim mạch nếu uống một lƣợng 

rƣợu vang thích hợp mỗi ngày. 

- Sử dụng và bảo quản rƣợu vang: 

+ Các loại ly uống rƣợu vang: 
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* Ly vang trắng:  

cao chân, đáy tròn 

miệng ly hơi thu 

dung tích: 150 ml (tiệp) 

* Ly vang đỏ: 

dáng giống ly vang trắng 

dung tích: 190 ml (tiệp) 

*Ly vang sủi/sâm panh: cao chân 

dáng: bán cầu hoặc hình ống  

dung tích: 175-200 ml 

+ Sử dụng rƣợu vang: 

* Kỹ thuật phục vụ: 

> chọn rƣợu: căn cứ vào yêu cầu, sở thích của khách. 

  lấy rƣợu nhẹ nhàng từ giá đựng (tránh làm mất cặn rƣợu) 

> kiểm tra chất lƣợng rƣợu: thời hạn sử dụng, nếu có lắng cặn phải lọc 

rƣợu. 

> làm lạnh rƣợu (nếu cần) 

> giới thiệu rƣợu với khách 

   lấy rƣợu: dùng khăn phục vụ lót chai, lau khô chai 

   giới thiệu rƣợu cho chủ bữa ăn hoặc trƣởng đoàn. 

 trình tự giới thiệu: loại, tên (mark), năm sản xuất và nơi sản xuất. 

 kiểm tra độ sạch, khô, mark rƣợu trƣớc khi phục vụ 

 chọn dụng cụ mở rƣợu hợp lý: lƣỡi dao sắc; đinh xoắn dài vừa đủ, cần tỳ 

hai nấc. 

> mở rƣợu:  tay trái cầm chai, tay phải cầm dụng cụ mở rƣợu. 

cắt và bóc giấy thiếc bọc ngoài  

đặt đầu đinh xoắn giữa nút chai và xoay. 

tỳ cần tỳ vào miệng chai và kéo nút chai lên.  

dùng khăn lau cổ chai 

 > rót rƣợu mời khách nếm: 

rót từ từ, lƣợng khoảng 30 ml hoặc từ 1/4 đến 1/5 ly) 

chú ý giao tiếp với khách. 

rót rƣợu cho các thành viên trong bàn ăn: 
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theo thứ tự nữ trƣớc nam sau cuối cùng là chủ bữa ăn hoặc trƣởng đoàn 

 lƣợng rót vừa phải: vang trắng 2/3 ly, vang đỏ từ l/2 - 2/3 ly, vang sủi 

khoảng 1/2 ly (rót làm 2 lần liên tiếp). 

* kỹ thuật rót rƣợu vang: không tỳ cổ chai vào miệng ly, xoay cổ chai sau 

khi dừng rót,tránh rƣợu nhỏ giọt. 

 lƣu ý giao tiếp với khách 

+ Quy trình kỹ thuật phục vụ rƣợu vang đỏ: 

 

Hình 2.1: Kỹ thuật phục vụ rƣợu vang đỏ 

 

 

Hình 2.2: Giới thiệu chai rƣợu vang cho khách 
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Hình 2.3: Cắt giấy thiếc bọc ngoài, vòng cắt thứ nhất 

 

 

Hình 2.4: Cắt giấy thiếc bọc ngoài, vòng cắt thứ hai 

 

Hình 2.5: Bóc giấy thiếc bọc ngoài 
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Hình 2.6: Lau miệng chai và nút chai 

 

Hình 2.7: Đặt phần đinh xoắn vào giữa nút chai và xoay 

 

 

Hình 2.8: Tỳ cần tỳ thứ nhất kéo nút chai lên 
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Hình 2.9: Tỳ cần tỳ thứ hai kéo tiếp nút chai lên 

 

 

Hình 2.10: Lay nhẹ, lấy nút chai ra 

 

Hình 2.11: Lau miệng chai 
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Hình 2.12: Rót rƣợu cho khách 

+ Nhiệt độ phục vụ rƣợu: 

* Vang có gas/ sâm panh từ 6-90c 

* Vang trắng nguyên chất từ 7-100c 

* Vang hồng nhạt từ l0-12,50c 

* Vang đỏ vừa từ 12,5-15,50c 

* Vang đỏ đậm từ 18-210c (nhiệt độ trong phòng ăn) 

(trong thực tế các nhà hàng xác định nhiệt độ rƣợu theo phƣơng pháp ứng 

dụng bằng cách ƣớp rƣợu bằng nƣớc đá viên tuỳ theo thời gian đối với từng loại 

rƣợu). 

+ Phục vụ rƣợu với các món ăn thích hợp: 

Vang có gas/ sâm panh phục vụ các món ăn nhẹ đầu bữa ăn (aperitif) 

Vang trắng phục vụ các món ăn tanh (hải sản), các món thịt nhẹ (màu 

trắng) 

 Vang đỏ phục vụ với các món ăn nặng: gia cầm, thịt màu đỏ (bò, dê, 

cừu…) 

Vang hồng phục vụ với các món ăn nhẹ: hoa quả, bánh ngọt… 

+ Cách bảo quản rƣợu vang 

* duy trì ở nhiệt độ thƣờng xuyên 

 nhiệt độ tối ƣu: 11 độ C 

 Không thay đổi nhiệt độ đột ngột của rƣợu 

* Đặt chai rƣợu nằm ngang 

Giúp duy trì độ ẩm thƣờng xuyên của nút chai, làm nở nút chai bít kín 

miệng chai, rƣợu tiếp xúc với nút tạo ra lớp keo dán tự nhiên dán kín nút chai. 

* Duy trì độ ẩm cao  
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Độ ẩm thích hợp nơi bảo quản: từ 60-75% 

Khô quá (độ ẩm thấp hơn 60%) sẽ làm nút chai khô co lại, hở cổ chai. 

Độ ẩm cao quá (hơn 75%) giúp cho nấm mốc phát triển ảnh hƣởng đến 

chất lƣợng rƣợu. 

* Để rƣợu trong bóng tối 

 Hạn chế tia cực tím phá huỷ phân tử rƣợu. 

 Thƣờng đƣợc đóng chai bằng chất liệu bằng thuỷ tinh, màu. 

* Kho thông thoáng hợp lý 

Hầm rƣợu phải thông thoáng để hạn chế nấm mốc phát triển, tránh hiện 

tƣợng đọng mùi ảnh hƣởng đến rƣợu. 

Tránh xa các nơi gây mùi mạnh: xăng, dầu, hành, tỏi, nƣớc hoa... vì rƣợu 

sẽ hấp thụ dần các mùi mạnh, làm mất hƣơng vị đặc trƣng của rƣợu. 

* Để rƣợu tĩnh. 

Tránh gây chấn động nhiều làm rƣợu dễ mất hƣơng, biến chất (hiện tƣợng 

vỡ men) đặc biệt rƣợu vang có gas/ sâm panh dễ tạo áp suất cao đột xuất làm 

bung nút chai. 

* Sắp xếp hợp lý. 

Kê xếp rƣợu đảm bảo an toàn 

Sắp xếp theo chủng loại, nhãn mác, tạo thành lối đi thích hợp dể đảm bảo 

dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. 

+ Một số chủng loại rƣợu vang: 

   
 

   

Hình ảnh về rƣợu vang 
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2.2.2.3. Các loại rƣợu mạnh 

- Khái niệm 

Rƣợu mạnh là loại đồ uống có cồn với hàm lƣợng cồn khoảng từ 30%-

55% và thƣờng đƣợc sản xuất bằng phƣơng pháp chƣng cất. 

- Nguồn gốc xuất xứ 

Rƣợu mạnh đã đƣợc loài ngƣời tìm ra từ lâu và cho đến bây giờ vẫn chƣa 

thể khẳng định một cách chắn chắn là nó xuất hiện vào thời điểm nào và ở đâu. 

Chỉ biết rằng trong các tƣ liệu lịch sử, các tác phẩm văn học cổ điển thì rƣợu 

mạnh đã đƣợc mô tả là một loại đồ uống hết sức phổ biến và thông dụng. 

Hiện nay các loại rƣợu mạnh đã trở thành sản phẩm hàng hoá mang lại 

nhiều lợi nhuận cho ngành kinh doanh đồ uống và còn là niềm tự hào cho một số 

quốc gia với những thƣơng hiệu nổi tiếng nhƣ vodka, whisky, brandy, gin. 

- Phương pháp sản xuất 

Rƣợu mạnh là loại rƣợu sau khi nguyên liệu đƣợc cho lên men thì đem 

chƣng cất bằng thiết bị chƣng cất: nồi chƣng cất (pot still) hoặc máy chƣng cất 

(patent still). Nguyên tắc của việc chƣng cất rƣợu là dựa trên sự kiện rƣợu bốc 

hơi ở 78,3 độ bách phân. Khi một chất lỏng có chứa rƣợu nếu đƣợc đun nóng 

đến 78,3 độ C thì rƣợu bốc hơi. Hơi rƣợu đƣợc làm lạnh sẽ ngƣng tụ thành rƣợu. 

- Phân loại: 

Căn cứ vào tính chất đặc điểm của rƣợu mạnh ngƣời ta dựa vào một số 

tiêu chí để phân loại nhƣ sau: 

+ Nguồn gốc xuất xứ và nguyên liệu sản xuất. 

Ví dụ: Rƣợu Brandy thƣờng đƣợc sản xuất với nguyên liệu chủ yếu là từ 

nho và hoa quả, rƣợu Rhum từ cây mía, Whisky từ đại mạch. 

+ Dựa vào đặc điểm tính chất. 

Ví dụ: căn cứ vào hƣơng vị và nồng độ cồn để phân loại một số rƣợu mạnh. 

- Đặc điểm, tính chất của rƣợu mạnh 

+ Rƣợu mạnh thƣờng có nồng độ cồn cao. 

+ Rƣợu đƣợc sản xuất bằng phƣơng pháp chƣng cất và dễ bay hơi. 

+ Rƣợu mạnh dễ hoà tan với một số loại đồ uống khác. 

+ Rƣợu mạnh có những đặc điểm nhƣ gây say xỉn, ảnh hƣởng trực tiếp 

đến thần kinh và gây nghiện. 

- Sử dụng và bảo quản: 

Việc bảo quản và sử dụng rƣợu mạnh phải tuân thủ theo những quy tắc 

nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn y tế về sức khoẻ và an toàn do các cơ quan có thẩm 

quyền quy định. 
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Thông thƣờng rƣợu mạnh thƣờng đƣợc sử dụng để pha chế cocktail hoặc 

uống sau khi bữa ăn. Một số loại nhƣ brandy ngƣời ta thƣờng uống sau khi ăn 

với mục đích thƣởng thức. Khi phục vụ rƣợu mạnh thƣờng đi kèm với đá và một 

số đồ uống nhẹ khác để làm giảm độ cồn và tăng thêm hƣơng vị. 

Việc bảo quản rƣợu mạnh tuân thủ theo hƣớng dẫn của nhà sản xuất hoặc 

theo cách bảo quản truyền thống dân gian với những bí quyết nhất định. 

+ Một số loại rƣợu mạnh cơ bản: 

Rƣợu mạnh có mặt trong danh mục của bar gồm 6 chủng loại: brandy, 

whisky, gin, vodka, rhum, tequila.  

* Brandy: 

Brandy là tên gọi chung cho tất cả các loại rƣợu mạnh đƣợc chƣng cất từ 

nƣớc ép của trái cây. Nếu nguyên liệu là nho thì chỉ gọi brandy, còn dùng những 

loại trái cây khác thì từ ngữ brandy kèm theo tên của trái cây nhƣ brandy táo 

(apple brandy), brandy lê (brandy poire)... 

Rƣợu Brandy đã xuất hiện từ lâu và bắt nguồn từ Ai Cập, La Mã, tuy 

nhiên mãi đến thế kỷ xii thì rƣợu Brandy mới trở lên nổi tiếng. 

Sản phẩm của các nhà sản xuất Brandy hơn nhau là ở khâu thành trƣởng 

(ageing) và pha trộn (blending). Đây là những công đoạn, trên lý thuyết đều 

giống nhau nhƣng việc thực hiện thì mỗi nhà sản xuất có những bí quyết riêng. 

Rƣợu Brandy thƣờng có một số loại: 

A. Brandy có nguồn gốc từ nho (grape brandy): loại rƣợu này đƣợc sản 

xuất bằng phƣơng pháp chƣng cất từ nƣớc nho lên men. một số loại nổi tiếng 

đƣợc sản xuất từ các khu vực sau: 

Cognac: thuộc lãnh thổ của pháp với một số thƣơng hiệu nổi tiếng nhƣ: 

martell, rémy martin, hennessy, courvoisier. 

Armagnac: thuộc lãnh thổ của pháp với một số thƣơng hiệu nổi tiếng nhƣ: 

darroze, baron de sigognac, delord, laubade. 

Lourinha: thuộc lãnh thổ của bồ đào nha với một số thƣơng hiệu nổi tiếng 

đƣợc mang tên cognac và armagnac. 

b. Brandy có nguồn gốc từ các loại hoa quả (fruit brandy): từ các loại táo, 

đào, mận, anh đào, mơ. tên của rƣợu Brandy thƣờng đặt kèm với tên của một 

loài hoa quả. ví dụ nhƣ: brandy táo, brandy mơ, brandy cherry. 

c. Rƣợu Brandy đƣợc sản xuất từ các bã nho (pomace brandy) và những 

phần còn lại đã đƣợc lên men, một số loại rƣợu đƣợc mang tên nhƣ: grappa và 

marc. thƣờng loại rƣợu này chất lƣợng không thể sánh bằng hai loại ở trên 

Phƣơng pháp sản xuất brandy: 

Brandy đƣợc sản xuất bằng phƣơng pháp chƣng cất sau đó cho thành 

trƣởng trong các thùng gỗ sồi và ủ theo một thời gian nhất định. Mỗi một loại 

Brandy đều có những bí quyết và công nghệ riêng để tạo ra hƣơng vị và chất 

lƣợng khác nhau 
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Hình ảnh công nghệ sản xuất brandy 

Một số dấu hiệu nhận biết chất lƣợng brandy: 

 a.c: có từ 2 năm tuổi trở lên 

 v.s: “very special”, có từ 3 năm tuổi trở lên 

 v.s.o.p: “very special old pale”, có từ 5 năm tuổi trở lên 

 x.o: “extra old”, có từ 6 năm tuổi trở lên 

một số chủng loại rƣợu Brandy: 

 

 

  

Hình ảnh về rƣợu brandy 
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* Whisky 

Whisky (phiên âm: uýt ki) (tiếng anh, tiếng pháp: whisky, tại Ireland và 

phần lớn nƣớc Mỹ là whiskey) là một loại đồ uống có chứa cồn đƣợc sản xuất từ 

ngũ cốc bằng cách lên men và chƣng cất. 

Từ Whisky đƣợc nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1736 xuất phát từ usisge 

beatha trong tiếng gaelic tại Scotland hay từ uisce beatha trong tiếng gaelic tại 

Ireland và có nghĩa là "nƣớc của cuộc sống" (uisge/uisce: "nƣớc", beatha: 

"sống"). Khái niệm này đã phổ biến ngay từ thế kỷ 16 - thế kỷ 17 nhƣng thời 

đấy ngƣời ta hiểu đấy không chỉ riêng là whisky mà còn là những loại rƣợu 

chƣng cất khác có thêm đồ gia vị. 

Nguồn gốc và lịch sử hình thành: 

Vào thế kỷ thứ 5 các nhà tu ki-tô giáo, mà trƣớc tiên là thánh Saint Patrick 

của Ireland, bắt đầu truyền giáo trong xứ sở của ngƣời Celt và mang các dụng cụ 

kỹ thuật cũng nhƣ hiểu biết về cách chế tạo dƣợc phẩm và nƣớc hoa đến Ireland 

và Scotland. Theo truyền thuyết thì họ là những ngƣời đầu tiên đã chƣng cất một 

chất lỏng trong suốt: aqua vitae hay uisge beatha. Sự hiểu biết này lan truyền 

trong các thế kỷ sau nhờ vào các tu viện đƣợc thành lập vào thời gian đó mà 

thƣờng là trung tâm của các làng mạc và có mở quán rƣợu riêng. 

Năm 1494 aquavite lần đầu tiên đƣợc nhắc đến trong các văn kiện thuế ở 

Scotland (exchequer rolls) khi nhà tu dòng Saint Benedict, John Cor, của tu viện 

Lindores (thuộc vùng đất phong bá tƣớc fife) mua 8 boll mạch nha tại thủ đô của 

Scotland lúc bấy giờ là Dunfermline. Boll là một đơn vị đo lƣờng cũ dùng để 

đong ngũ cốc của scotland, tƣơng đƣơng với 210,1 lít hay 62 kg). Lƣợng 8 boll 

tƣơng đƣơng với khoảng 500 kg, đủ để sản xuất vào khoảng 400 chai rƣợu 

whisky. 

Sau cuộc di dân đến châu mỹ, Whisky cũng đƣợc thử sản xuất từ ngũ cốc. 

Vì cây lúa mạch (hordeum) khó trồng ở đây nên những ngƣời nông dân ở bắc 

mỹ bắt đầu cho lên men các loại ngũ cốc tăng trƣởng tốt ở đây là lúa mạch đen 

(secale) và lúa mì (triticum). Các lò nấu rƣợu lâu đời nhất xuất hiện ở Maryland, 

Pennsylvania và Virginia. Vì không kiếm đƣợc than bùn nên không ứng dụng 

đƣợc công thức sản xuất Whisky cổ truyền và vì thế mà rƣợu nấu ra không đƣợc 

ngon. Thông qua việc đốt thành than vách các thùng đựng rƣợu ngƣời ta cố gắng 

mang lại hƣơng khói quen thuộc vào phần cất. Mãi cho đến cuối thế kỷ 18 mới 

có những lò chuyên nấu rƣợu Whisky. 

Bắt đầu từ 1643 tại Ireland, và từ 1644 tại Scotland, Whisky bị đánh thuế 

chính thức. Nhƣng vì không có ai thi hành nên Whisky bị cấm, đầu tiên ở 

Ireland vào năm 1661 và sau đấy cũng ở Scotland vào năm 1707, ngoại trừ 

trƣờng hợp có giấy phép của chính phủ. Trong những năm sau đó đã có những 

cuộc đụng độ đẫm máu vì thuế giữa những ngƣời thu thuế và ngƣời buôn lậu. 

Whisky cũng bị đánh thuế ở Mỹ: năm 1794 George Washington, ngƣời 

cũng có một lò nấu rƣợu, ra sắc lệnh thu thuế Whisky vì nhu cầu tài chính cao 

của quốc gia trẻ sau khi chấm dứt cuộc chiến tranh giành độc lập. Thế nhƣng 
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những ngƣời di dân không chấp nhận loại thuế này và ở Pennsylvania đã có 

cuộc nổi loạn Whiskey, chỉ đƣợc dập tắt bởi một đạo quân 13.000 ngƣời dƣới 

quyền chỉ huy của Henry Lee. Những ngƣời nấu rƣợu Whisky sau đấy tiếp tục đi 

về miền tây đến các bang Kentucky và Tennessee, cho đến ngày nay phần lớn 

sản lƣợng đều xuất xứ từ những bang này. 

Năm 1822 đạo luật về chƣng cất trái phép (illicit destillation act) của 

Scotland ra đời, đơn giản hóa các điều luật về thuế nhƣng lại thêm quyền lợi cho 

đại điền chủ. Lại có những cuộc bạo động. Năm 1823 một đạo luật mới, “act of 

excise”, đƣợc thông qua, cho phép nấu rƣợu whisky với lệ phí là 10 pound 

sterling cộng với một khoản tiền không đổi cho mỗi gallon whisky. George 

Smith là ngƣời đầu tiên xây dựng lò nấu rƣợu Glenlivet của ông theo luật lệ 

mới. Nhờ vào đạo luật mới mà cuối cùng là việc sản xuất whisky công khai bắt 

đầu mang lại lợi nhuận, trong vòng 10 năm hằng ngàn lò nấu lậu đã biến mất ở 

Scotland và Ireland. 

Năm 1826 Robert Stein đăng ký bản quyền phát minh một phƣơng pháp 

chƣng cất liên tục mới cũng có thể nấu từ hạt ngũ cốc không cần phải gây mạch. 

Năm 1832, phƣơng pháp này đƣợc cải tiến bởi ngƣời Ireland là aeneas coffey. 

Với cách thức của coffey (coffey still) ngƣời ta có thể sản xuất một sản phẩm 

tinh khiết hơn. Thế nhƣng ngƣời Ireland không thích loại Whiskey đƣợc sản 

xuất theo kiểu mới này và vì thế coffey bỏ đi đến Scotland. 

Năm 1856 một ngƣời Scot là Andrew usher, jr. sản xuất loại blended 

whiksy đầu tiên. Cha của ông đã chào mời "old vatted glenlivet" từ năm 1844. 

Loại blended đầu tiên với tên "usher's green stripe" vẫn còn tồn tại cho đến ngày 

nay trên thị trƣờng. Các thƣơng gia khác pha trộn whisky từ mạch nha và lúa mì, 

loại mà có thể đƣợc sản xuất nhờ vào phƣơng pháp của coffey, thành "blended 

scotch". Loại whisky mới này đƣợc tiêu thụ nhiều tại anh và sau đó là trên toàn 

thế giới, một phần cũng là nhờ vào tai họa về sâu của cây nho từ 1858 cho đến 

1863, đã phá hủy gần nhƣ toàn bộ cây nho ở pháp, và vì thế mà rƣợu vang, 

cognac và brandy trở thành khan hiếm và rất đắt. 

Phương pháp sản xuất 

a. Phƣơng pháp chung 

Các phƣơng pháp sản xuất whisky khác nhau rất nhiều, nhƣng có một 

điều mà tất cả các phƣơng pháp đều cùng chung đó là trƣớc tiên ngũ cốc đƣợc 

xay thành hạt tấm và đƣợc trộn với nƣớc ấm trong thùng kín (mash tun). Qua đó 

tinh bột đƣợc hóa đƣờng, tiếp theo đó nƣớc mạch nha đƣợc trộn với men trong 

một thùng lên men (wash back hay fermenters) và đƣợc lên men. 

Chất lỏng phát sinh có khoảng 5% đến 10% rƣợu, đƣợc gọi là wash, ale 

hay distiller's beer và quả thật là gợi nhớ đến bia. Trong các thiết bị chuyên môn, 

chất lỏng này đƣợc chƣng cất nhiều lần. Hơi phát sinh (rƣợu, chất tạo hƣơng vị) 

đƣợc ngƣng tụ (new make). Sau khi đƣợc pha loãng với một ít nƣớc, new make 

đƣợc trữ trong thùng gỗ nhiều năm. Mỗi năm có vào khoảng 2,5% rƣợu bốc hơi 

ra khỏi các thùng gỗ đã đƣợc đóng kín, đƣợc gọi là phần của thiên thần (angels 
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share hay angels'dram). Sau quá trình này thƣờng thì whisky đƣợc pha trộn 

(blend), làm loãng, lọc (ở loại whisky đặc biệt thì đƣợc bỏ qua giai đoạn này) và 

đóng vào chai. 

b. Các phƣơng pháp đặc biệt 

Để sản xuất loại malt-whisky, lúa mạch đƣợc chế biến thành mạch nha 

bằng cách làm cho ẩm và cho nẩy mầm. Nhờ vậy enzyme đƣợc tạo thành và 

tạo khả năng hóa đƣờng tinh bột sau đó. Sau 5 đến 8 ngày mạch nha xanh đƣợc 

hong khô. Tại Scotland ngƣời ta dùng một loại lò cổ truyền (kiln) và đốt một 

lƣợng than bùn nhất định trong lò. Việc này mang lại hƣơng khói đặc trƣng của 

một số Whisky Scotland. Mặc dầu là phƣơng pháp này vẫn còn đƣợc sử dụng 

lác đác, việc gây mạch nha ngày nay đƣợc tiến hành trong các nhà máy lớn 

chuyên môn. 

Để sản xuất malt-whisky của Scotland và pot-still-whiskey của Ireland 

"bia" đƣợc chƣng cất trong những bình bằng đồng có hình giống củ hành (pot 

still) có cổ phía trên giống nhƣ cổ của thiên nga (swan neck). Phần cất có nồng 

độ rƣợu từ 60% đến 75%. Tất cả các thử nghiệm thay thế đồng bằng các kim 

loại ít bị rỉ sét, dễ gia công và rẻ tiền hơn đều thất bại vì hƣơng vị không đạt của 

whisky đƣợc sản xuất. Việc chƣng cất đƣợc tiến hành gián đoạn vì bao giờ cũng 

chỉ có thể gia công đƣợc một phần wash nhất định. 

Các loại whisky khác phần lớn đƣợc chƣng cất bằng cột chƣng cất (patent 

still, column still hay coffey still). Loại cột này do một ngƣời scot là Robert Stein 

phát minh và thử nghiệm vào năm 1826 và đƣợc ngƣời Ireland là aeneas coffey 

cải tiến trong những năm sau đó. Bằng những cột chƣng cất này, phần cất đƣợc 

sản xuất có nồng độ rƣợu tối đa là 94,8%. Loại cột này làm việc liên tục và đây 

cũng là một ƣu điểm lớn về mặt phí tổn. 

Kiểu lomond (lomond still) do Alistair Cunningham và Arthur Warren 

phát triển vào năm 1955, một phƣơng pháp pha trộn giữa pot still và column still 

với một ống xi lanh có nhiều tấm bằng đồng di động bên trong, không đột phá 

đƣợc. Tuy đã đƣợc sử dụng trong nhiều lò nấu rƣợu, ngày nay phƣơng pháp này 

chỉ còn đƣợc sử dụng tại hãng nấu rƣợu whisky scapa. 

Trong liên minh châu âu, whisky phải đạt đƣợc những tiêu chuẩn đƣợc 

quy định trong chỉ thị số 1576/89 ngày 29 tháng 5 năm 1989: 

 Đƣợc sản xuất bằng cách chƣng cất từ nƣớc mạch nha của ngũ cốc.  

 Đƣợc chƣng cất đến nồng độ rƣợu ít hơn 94,8 phần trăm thể tích.  

 Đƣợc lƣu trữ ít nhất là 3 năm trong thùng gỗ có thể chứa 700 lít hay ít 

hơn.  

 Có nồng độ rƣợu ít nhất là 40 phần trăm thể tích.  

Nếu nhƣ sản phẩm không đáp ứng đƣợc những yêu cầu tối thiểu trên thì 

không đƣợc bán trong liên minh châu âu nhƣ là whisky. 

Các nƣớc khác có những quy định khác đối với những tiêu chuẩn trên, thí 
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dụ nhƣ tại Uruguay thời gian lƣu trữ ngắn nhất đƣợc quy định là 2 năm. 

Tên gọi & phân loại:  

A. Phân loại theo loại ngũ cốc 

Whisky đƣợc bán trên thị trƣờng dƣới nhiều tên khác nhau, trong đó một 

phần là tên loại ngũ cốc đƣợc dùng để sản xuất whisky: 

 malt là loại whisky đƣợc làm từ mạch nha.  

 grain là tên loại whisky đƣợc sản xuất từ lúa mạch mà thông thƣờng là 

sử dụng thiết bị chƣng cất cột đƣợc gọi là "kiểu coffey".  

 rye là tên gọi loại whisky chủ yếu đƣợc sản xuất từ lúa mạch đen, ít nhất là 

51%.  

 bourbon là tên gọi loại whisky chủ yếu đƣợc sản xuất từ bắp (ít nhất là 

51%) và đƣợc chƣng cất với tối đa là 81 phần trăm thể tích rƣợu, đổ vào thùng 

chứa với tối đa là 63% thể tích rƣợu.  

B. Phân loại theo quy trình sản xuất 

 

 

Cask strength scotch whisky 

 

Mặt khác tên gọi một phần cũng thể hiện rõ quy trình sản xuất của từng 

loại whisky: 

 Single là loại whisky có nguồn gốc chỉ từ một lò nấu rƣợu riêng lẻ 
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(thƣờng dùng cho whisky của scotland: single-malt-whisky).  

 Straight cũng là loại whisky có nguồn gốc chỉ từ một lò nấu rƣợu riêng 

lẻ (thƣờng dùng cho whiskey của mỹ).  

 Blend là một loại whisky đã đƣợc pha trộn. trong lúc sản xuất (blending) 

nhiều loại whisky khác nhau từ nhiều lò nấu rƣợu khác nhau đƣợc pha vào với 

nhau. trong một số sản phẩm có đến 70 loại whisky khác nhau.  

 Pot still là loại whisky đƣợc sản xuất chỉ dùng loại bình nấu cổ điển 

(thƣờng dùng cho một số loại whiskey của ireland).  

 Pure pot still là loại whisky đƣợc sản xuất chỉ dùng mạch nha trong các 

bình nấu rƣợu cổ điển (thƣờng dùng cho một số loại whiskey riêng lẻ của 

ireland).  

Trƣớc năm 2005 các tên vatted (pha trộn malt-whisky từ nhiều lò nấu 

rƣợu khác nhau) hay pure (tên không thống nhất có nghĩa là blend hay vatted) 

vẫn còn thông dụng. 

 + Các tên khác 

 Cask strength (độ mạnh thùng): sau khi đƣợc trữ trong thùng ngƣời ta 

không cho thêm nƣớc vào whisky nữa để đạt đến một nồng độ rƣợu nhất định. 

Nồng độ rƣợu của những loại whisky này khác nhau vì thay đổi tùy theo thời 

gian trữ, điều kiện môi trƣờng, chất lƣợng của thùng chứa và nồng độ rƣợu của 

phần cất nguyên thủy.  

 Vintage (năm sản xuất): loại whisky đƣợc sử dụng có nguồn gốc từ năm 

đƣợc ghi chú.  

 Single cask (thùng riêng lẻ): loại whisky này có nguồn gốc từ một thùng 

rƣợu riêng lẻ (thƣờng dùng cho whisky của scotland).  

 Single barel (thùng riêng lẻ): loại whisky này có nguồn gốc từ một 

thùng rƣợu riêng lẻ (thƣờng dùng cho whisky của mỹ).  

Các tên gọi Scotch, Irish hay American tất nhiên là thể hiện xuất xứ của 

sản phẩm. Một số tên gọi xuất xứ này đƣợc luật pháp bảo vệ và gắn liền với một 

số điều kiện nhất định (thí dụ nhƣ tuổi tối thiểu). 

Whisky scotland 

Hiện nay whisky scotland đƣợc sản xuất trong khoảng 90 lò nấu rƣợu tại 

scotland (thời điểm tháng 10 năm 2005). Ngoài ra trong thời gian gần đây cũng 

có hàng trăm lò nấu rƣợu khác đang ngƣng hoạt động hay không còn tồn tại nữa. 

Để có đƣợc một cái nhìn tổng quát, các lò nấu rƣợu riêng lẻ và các loại whisky 

đƣợc sản xuất từ các lò nấu rƣợu này đƣợc phân chia theo vựng. Các loại whisky 

riêng lẻ của từng vùng cũng đƣợc cho là có cùng một khẩu vị đặc trƣng. Cho 

đến nay ngƣời ta không đi đến đƣợc một cách phân chia thống nhất có sự đồng 

thuận theo vùng địa phƣơng: 

 Vùng highlands trải dài ở phía bắc của đƣờng thẳng tƣởng tƣợng giữa 

Edinburgh và Glasgow. Vùng này lại thƣờng đƣợc tiếp tục chia ra thành Central 
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highlands, Northern highlands, Western highlands và Eastern highlands. Các 

loại whisky ở đây đƣợc cho là mạnh.  

 Speyside đƣợc hiểu là vùng đất dọc theo sông Spey trong các vùng đất 

bá tƣớc Morayshire và Banffshire và nhƣ vậy thật ra là lại nằm trong vùng 

highlands. Vùng này đƣợc coi là vùng trung tâm của whisky scotland với trên 50 

lò nấu rƣợu tập trung trong một diện tích hẹp.  

 Vùng lowlands nằm ở phía nam của đƣờng tƣởng tƣợng giữa Edinburgh 

và Glasgow. Whisky đƣợc sản xuất ở đây "mềm" và nhẹ.  

 Whisky xuất xứ từ đảo islay thông thƣờng đƣợc xem là "đặc biệt mạnh" 

bất chấp là có hƣơng khói và hƣơng than nhiều hay ít.  

 Ngƣợc lại, whisky từ các đảo khác nhƣ Arran, Mull, Jura, Skye, Orkney, 

và có thể là lúc nào đó cũng từ Shetland, thì đúng ra là không có đặc trƣng 

chung.  

 Việc chia Campbel town ra thành một vùng riêng biệt với chỉ còn 3 lò 

nấu rƣợu tồn tại thật ra chỉ còn tính chất lịch sử, vì thế mà vùng này cũng đƣợc 

xếp vào vùng highlands hay vùng đảo.  

Tập đoàn United distillers (diageo) có một chiến lƣợc tiếp thị tƣơng ứng 

với các vùng khác nhau bao gồm 6 cái gọi là classic malts trong chƣơng trình 

tiếp thị. Biện pháp này rất thành công về kinh tế, các loại classic malts này thuộc 

về các single malts thành công nhất nói chung. 

Bên cạnh các doanh nghiệp là chủ của các lò nấu rƣợu còn có nhiều hãng 

đóng chai độc lập bán whisky trên thị trƣờng. Các hãng này mua từ các nhà sản 

xuất phần nhiều là các loại whisky đặc biệt còn trong thùng và bán đi sau khi vô 

chai dƣới nhãn hiệu riêng. Nổi tiếng là các loại chai whisky của Adelphi, 

Gordon & Macphail, Signatory hay WM. cadenhead ltd và nhiều hãng khác. 

Nhƣng chủ nhân của các lò nấu rƣợu, các tập đoàn rƣợu mạnh lớn, cũng chào 

bán trên thị trƣờng các sê ri rƣợu của các năm sản suất hay của các lò nấu rƣợu 

đã đƣợc lựa chọn. Các sê ri có tiếng thí dụ nhƣ là sê ri flora & fauna hay rare 

malt series. 

Phần cất từ mạch nha là nền tảng của malt-whisky từ Scotland mà trong 

đó mạch nha thƣờng còn đƣợc hun khói bằng than bùn. Lúa mạch đã nẩy mầm 

đƣợc hong khô trong một lò gọi là kiln. Nếu đƣợc hong khô bằng cách dùng 

than bùn whisky có phảng phất hƣơng khói. Độ hƣơng khói đƣợc biểu thị bằng 

nồng độ ppm (parts per million) của phênol. Các loại whisky nhƣ của hãng 

lagavulin (khoảng 30 ppm) hay của hãng laphroaig (trên 30 ppm) là các loại 

whisky có nồng độ phênol cao. Whisky có hƣơng khói than bùn nhiều nhất là 

octomore của lò nấu rƣợu bruichladdich, đƣợc cho là có trên 80 ppm phênol. 

Những ngƣời trong cuộc còn nói là có cả những mẫu của phần cất với nồng độ 

phênol lên đến 300 ppm. 

Một phần cất đƣợc phép gọi là scotch whisky khi đƣợc sản xuất trong một 

lò chƣng cất tại scotland, có ít nhất 40 phần trăm thể tích rƣợu và đƣợc trữ ít 
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nhất là 3 năm tại scotland trong những thùng làm từ gỗ sồi có niêm phong của 

thuế quan. Thời gian trữ thông thƣờng là 8 đến 12 năm nhƣng cũng có thể kéo 

dài đến 15, 20, 25, 30 và 50 năm. Tùy theo lò nấu rƣợu, sau nhiều năm trữ khác 

nhau mà whisky đạt đến đƣợc một tối ƣu cân bằng giữa đặc tính chƣng cất và 

ảnh hƣởng của thời gian lƣu trữ. ở tại đa số các loại whisky thời gian này nằm 

giữa 12 và 15 năm. Các whisky lâu đời thì đặc biệt là hay "mềm" và "nhẹ" 

nhƣng lại trả giá bằng tính chất riêng biệt vì ảnh hƣởng của thùng ngày càng 

chiếm ƣu thế. Vì thế quan niệm phổ biến cho rằng whisky càng lâu đời càng tốt 

chỉ đúng có giới hạn. 

 

Thùng gỗ chứa whisky 

 

Ngƣợc với Mỹ, gần nhƣ không bao giờ những thùng gỗ sồi còn mới đƣợc 

sử dụng để trữ mà chỉ những thùng trƣớc đó chứa bourbon hay sherry, trong vài 

trƣờng hợp riêng lẻ là những thùng chứa rƣợu porto hay rum (trƣờng hợp ngoại 

lệ duy nhất: "glenfiddich solera reserve" - một phần của loại whisky này đƣợc 

trữ chín mùi trong một thời gian ngắn trong các thùng mới). Đƣợc sử dụng chủ 

yếu là các thùng gỗ sồi (quercus alba) từ Mỹ mà vừa trữ whiskey Mỹ xong. Đầu 

tiên xuất phát từ nguyên do phí tổn, ngày nay việc này trở thành một phần quan 

trọng trong truyền thống của whisky vì việc này mang lại cho tất cả các loại 

whisky một phần lớn vị đặc trƣng của chúng. Ngoài ra việc trữ trong các thùng 

mới không khuyến khích đặc tính riêng biệt của một single-malts vì vị vanill-

caramel đặc trƣng của bourbon whiskey sẽ phủ trùm lên các tính chất này. 

Nguyên nhân phí tổn vẫn còn đóng một vai trò quan trọng: giá một thùng từ mỹ 

vào khoảng 30 euro trong khi thùng từ tây ban nha là 300 euro. Các thùng đã 

chứa sherry từ Tây Ban Nha (quercus robur) rất thích hợp cho loại whisky 

"ngọt" của speyside trong khi loại thùng gỗ sồi Mỹ đã chứa bourbon đƣợc dùng 

cho whisky của các đảo vì hƣơng khói. Hãng làm thùng speyside cooperage tại 

craigellachie đóng hằng năm khoảng 100.000 thùng gỗ sồi và sửa chửa thùng 

cho những lò nấu rƣợu lân cận. Trong năm 2004 vào khoảng 18 triệu thùng 

whisky đƣợc trữ tại Scotland. 
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Whisky trong thùng, tùy theo độ mạnh lúc vô chai và thời gian trữ theo lệ 

thƣờng có đến 70 phần trăm thể tích, đƣợc pha loãng với nƣớc đến nồng độ 

uống. Loại vô chai không pha loãng, trực tiếp vô chai với độ mạnh của thùng và 

vì vậy hay có mùi thơm nồng hơn, ngày càng đƣợc ƣa chuộng. 

Scotland xuất khẩu hằng năm 700 triệu chai whisky, chủ yếu là sang Mỹ, 

Pháp, Tây Nan Nha và Nhật. 

 Whiskey Ireland 

Nhiều yếu tố khác nhau trong quá khứ đã dẫn đến sự tập trung cao độ 

trong ngành sản xuất whiskey trên toàn đảo Ireland. Hiện nay ngƣời ta chỉ còn 

sản xuất đáng kể gần 100 loại khác nhau tại 3 địa điểm. Irish Distellers group, 

từ 1987 thuộc về nhóm pernod ricard của Pháp, sản xuất trong một nhà máy 

công nghiệp hiện đại tại Midleton, quận Cork ở miền nam của cộng hòa và 

song song với nhà máy này là tại quận Antrim ở Bắc Ireland. Antrim là địa 

điểm của lò nấu rƣợu nổi tiếng Old Bushmills, đƣợc thành lập năm 1608 hay 

1784, là lò nấu rƣợu lâu đời nhất vẫn còn sản xuất trên thế giới. Tại Midleton 

nhiều loại whiskey john jameson khác nhau đƣợc sản xuất từ năm 1780, thí dụ 

nhƣ paddy và nhiều thƣơng hiệu nhỏ hơn khác cho thị trƣờng ireland nhƣ john 

power và tullamore dew là nhãn hiệu đặc biệt đƣợc biết đến nhiều tại đức và 

đan mạch. Cooley distillery, độc lập và sáng tạo, vừa đƣợc thành lập năm 1987 

tại Riverstown gần Bắc Ireland đóng một vai trò đặc biệt và mới đây vừa qua 

nhiều thƣơng hiệu cũng đƣợc sản xuất tại hãng này. 

Khách tham quan có thích thú về whiskey Ireland có thể đến tham quan lò 

chƣng cất biểu diễn Old Jameson tại Midleton cũng nhƣ bắt đầu từ năm 1997 là 

trong trung tâm thành phố Dublin, tại Smithfield village, Bow Street. Bên cạnh 

đó cũng có thể tham quan lockes distillery tại kilbeggan. Các thiết bị lịch sử 

đƣợc trƣng bày và thông tin về lịch sử của whiskey đƣợc cung cấp trong lò nấu 

rƣợu đã ngƣng hoạt động từ năm 1953 này. 

Thông thƣờng thì lửa than bùn không đƣợc sử dụng cho whiskey Ireland, vì 

thế mà whiskey ireland nhẹ (gần nhƣ ngọt) hơn các whisky scotland phần nhiều 

có hƣơng khói. Whiskey ireland đƣợc chƣng cất theo truyền thống 3 lần. Ngƣợc 

với whisky scotland, ngoại trừ mét ít trƣờng hợp ngoại lệ, nói chung là đƣợc 

chƣng cất 2 lần. Ngƣợc với việc sử dụng cái gọi là coffey-still cho việc sản xuất 

grain-whisky, các lƣợng cần thiết để pha trộn đƣợc sử dụng trong những pot-stills 

tại ireland. 

whiskey ireland phần nhiều là blend, thế nhƣng trong thời gian vừa qua 

single malts cũng đƣợc chào mời nhiều hơn. Pure pot still là tên gọi chất lƣợng 

thêm miêu tả việc sử dụng duy nhất một thiết bị chƣng cất pot still. 

Việc pha trộn (blend) whiskey ireland khác với việc pha trộn whisky 

scotland trƣớc tiên là ở chỗ thông qua việc kết hợp nhiều quy trình làm chín mùi 

khác nhau trong nhiều loại thùng khác nhau (thùng sherry, bourbon, rƣợu vang 

porto để có ảnh hƣởng đến khẩu vị. Vì thế mà ngƣời ta cũng gọi blend ở ireland 

là vatting (từ vat trong tiếng anh, có nghĩa là "thùng trộn"). 
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http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bourbon&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C6%B0%E1%BB%A3u_vang_Porto&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C6%B0%E1%BB%A3u_vang_Porto&action=edit
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
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Các blend nổi tiếng là: 

 crested ten  

 inishowen  

 jameson  

 midleton very rare  

 paddy  

 tullamore dew  

 john power & son  

Các single malt nổi tiếng là: 

 bushmills  

 connemara  

 locke's 8 year old  

 tyrconnell  

 red breast  

Whiskey Mỹ 

 

Thùng rƣợu whiskey trong hãng rƣợu jack daniel's 

 

Whiskey mỹ đƣợc sản xuất từ lúa mạch đen, bắp, lúa mạch hay hiếm hơn 

là lúa mì, thành phần của các loại ngũ cốc khác nhau tùy theo vùng. 

Bourbon là loại whiskey phải đƣợc sản xuất từ ít nhất là 51% bắp, thƣờng 

đƣợc dùng là một thành phần bắp khoảng 65% đến 75% trong nƣớc ủ rƣợu. 

Ngoài ra còn có thời gian lƣu trữ đƣợc quy định theo pháp luật là 2 năm trong 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bourbon&action=edit
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những thùng mới từ gỗ sồi trắng, bên trong đƣợc đốt thành than. Việc sử dụng 

thùng gỗ sồi mới mang lại một phần lớn vị ngon cho bourbon thật ra không 

đƣợc dùng vì lý do khẩu vị mà là vào đầu thế kỷ 20 chính phủ muốn giúp đỡ 

kinh tế cho những vùng kém phát triển có nhiều rừng (thí dụ nhƣ arkansas). 

Bourbon whiskey có đƣợc độ chín mùi chỉ sau vài năm nhờ vào gỗ mới của 

thùng và điều kiện khí hậu của vùng sản xuất. Tên gọi xuất phát từ quận 

Bourbon ở Kentucky. 

Rye whiskey hay đơn giản chỉ là Rye là anh em của Bourbon đƣợc nhiều 

ngƣời sành điệu diễn tả là mạnh hơn và thơm hơn, nƣớc ủ rƣợu của rye phải 

chứa ít nhất là 51% lúa mạch đen. Rye là whisky khởi đầu trên toàn bắc mỹ, chỉ 

đến cuối thời kỳ cấm rƣợu rye mới bị bourbon hay tennessee whisky vƣợt qua 

về mức độ ƣa chuộng và ngày nay gần nhƣ là một loại hiếm. 

Tennessee whiskey từ Tennessee có nguồn gốc ít nhất là 51% từ bắp và ít 

nhất là 20% từ lúa mạch đen, lúa mì hay lúa mạch. Trƣớc khi đƣợc đƣa vào 

thùng trữ tennessee whiskey đƣợc lọc qua than gỗ làm cho whiskey này rất êm 

dịu. Phƣơng pháp này đƣợc gọi là charcoal mellowing, leaching hay chính xác là 

lincoln county process. Than gỗ này đƣợc sản xuất từ cây gỗ thích (acer). 

Corn whiskey là whiskey làm từ bắp với ít nhất là 80% phần bắp trong 

nƣớc ủ rƣợu. Whiskey đƣợc phép chƣng cất tối đa đến 80% và phải trữ ít nhất là 

2 năm trong thùng gỗ sồi mới hay đã qua sử dụng, không đƣợc đốt thành than. 

Những hiệu nổi tiếng là: 

 jim beam (bourbon, rye)  

 wild turkey (bourbon, rye)  

 bernheim (bourbon, rye)  

 four roses (bourbon)  

 buffalo trace (bourbon, trƣớc đây là ancient age)  

 labrot & graham (bourbon)  

 van winkel (bourbon)  

 jack daniel's (tennessee whiskey)  

 george dickel (tennessee whisky)  

 maker's mark (kentucky straight bourbon whisky)  

Maker’s mark đƣợc sản xuất từ năm 1953 ở gần Loretto, Kentucky, từ gia 

đình nấu rƣợu samuels với số lƣợng tƣơng đối nhỏ (20 đến 40 thùng một ngày). 

Trong giới những ngƣời yêu thích thì đây là loại bourbon "thanh lịch" nhất. 

Southern comfort, thỉnh thoảng đƣợc gọi là whiskey, thuộc vào các rƣợu 

mùi-whiskey. Đây là một sự pha trộn từ bourbon và rƣợu mùi làm từ trái đào có 

thêm trái đào, chanh và gia vị. Năm 1874 ngƣời đứng bar Martin Wilkes heron ở 

New Orleans phát minh ra một loại cocktail với tên Cuffs and buttons nhƣ là 

loại tƣơng phản với Hats and tails đang đƣợc ƣa chuộng lúc bấy giờ và bán trên 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_20
http://vi.wikipedia.org/wiki/Arkansas
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BA%ADn_Bourbon&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BA%ADn_Bourbon&action=edit
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http://vi.wikipedia.org/wiki/1953
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http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C6%B0%E1%BB%A3u_m%C3%B9i&action=edit
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C6%B0%E1%BB%A3u_m%C3%B9i&action=edit
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thị trƣờng từ năm 1889 một cải tiến loại cocktail này dƣới tên Southern comfort. 

Yếu tố kinh tế whisky 

Tại Vƣơng quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland trong năm 2004 có tròn 

11.000 ngƣời làm việc trong ngành công nghiệp whisky, thêm vào đó còn 

khoảng 57.000 ngƣời trong công nghiệp cung cấp phụ thuộc trực tiếp. Tròn 953 

triệu chai whisky đã đƣợc bán, trong đó là 55 triệu chai single malt và mang lại 

cho quốc gia vào khoảng 800 triệu bảng anh) thu nhập từ thuế rƣợu. Doanh thu 

từ xuất khẩu whisky là hơn 2 tỉ bảng anh, trên 90% là từ blended whisky. 

 Thƣởng thức whisky: 

Whisky nhƣ là một hình thức đặc biệt của rƣợu mạnh thông thƣờng đƣợc 

uống để thƣởng thức. Đóng góp vào đó trƣớc tiên là những chất mang lại vị và 

hƣơng thơm có bên trong. Vì thế mà nhiều phƣơng pháp khác nhau có thể tham 

gia vào việc tăng độ thƣởng thức của whisky bằng cách tăng cƣờng giải phóng 

những chất này. 

Có thể đạt đến bằng cách pha loãng với nƣớc. Phần nhiều các whisky trên 

thị trƣờng với 40 hay 43 phần trăm thể tích đó đƣợc pha loãng với nƣớc trƣớc đó 

đến độ mạnh có thể uống đƣợc. Việc giảm thêm nồng độ rƣợu trong ly đến 

khoảng 35% hay đƣợc khuyên nhủ, điều mà đặc biệt là tiếp tục giải phóng thêm 

hƣơng thơm. Các loại whisky đƣợc đong vào chai với độ mạnh của thùng (trong 

khoảng 60 phần trăm thể tích) thƣờng quá mạnh để có thể uống không thêm 

nƣớc. Qua việc cho thêm nƣớc độ mạnh của rƣợu đƣợc giảm đi và những chất 

thơm của whisky đƣợc giải phóng. Ngay ngƣời Scotch và ngƣời Ireland cũng 

thƣờng uống whisky của họ với tỉ lệ pha loãng vào khoảng 1:1, việc phục vụ 

whisky với một ly/bình nƣớc là bắt buộc ở đấy. Ngoài ra, whisky cũng thƣờng 

đƣợc uống có thêm nƣớc đá (whisky on the rocks). 

Ngƣời ta nên dùng whisky ngon để pha chế cocktail nhƣng Single malts 

thì gần nhƣ là quá phí. Các whisky này chỉ thích hợp một phần vỡ đặc tính có 

mùi khói. Các loại nhẹ hơn nhƣ whisky Canada thích hợp hơn. Bourbon whisky 

đƣợc sử dụng trong cocktail chua (sour) vỡ vị những whisky khỏc hài hũa khụng 

tốt với phụ gia chua. 

Một số chủng loại rƣợu whisky: 

  

Một số hình ảnh về rƣợu Whiskey 
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Scotch Whisky 

 

   

Một số hình ảnh về rƣợu Whiskey 

* Vodka 

Vodka đƣợc sản xuất ở Nga từ thế kỷ XII, nhƣng nguồn gốc lại ở Ba Lan 

vì vào giữa thế kỷ XIII, Vodka đã xuất hiện ở nƣớc này. Vodka, tiếng Nga có 

nghĩa là rƣợu mạnh. Thuở ấy, Vodka dùng đủ thứ nguyên liệu: ngũ cốc, nho, 

khoai tây, củ cải đƣờng... Vodka du nhập đến nhiều nƣớc khác vào thời kỳ một 

số ngƣời Nga di tản ra nƣớc ngoài để tránh bị khủng bố vì chống đối Nga hoàng. 

Năm 1818, một nhà máy sản xuất Vodka ra đời tại Matcơva, lấy tên Pierre 

Smirnoff fils. Năm 1930, nhà máy này chuyển sang Mỹ tức là nhà sản xuất 

Vodka Smirnoff American ngày nay. 

Vodka mãi đến thập niên 40 của thế kỷ 19 mới đƣợc ngƣời phƣơng tây 

biết đến. Nhƣng chẳng bao lâu vodka đã có thị trƣờng đáng kể trên thế giới, 

không thua số lƣợng whisky tiêu thụ ở Mĩ. 

Vodka có thể đem dùng ngay sau khi chƣng cất, không cần phải lƣu trữ 

lâu ngày. Tuy nhiên, nếu cho vào thùng gỗ để thành trƣởng 10 năm nhƣ gold 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh:Scotch_Whisky_%28aka%29.jpg
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vodka thì chất lƣợng và hƣơng vị không chê vào đâu! 

Các loại vodka: 

Hiện nay, trên thế giới có nhiều nhãn hiệu vodka nổi tiếng nhƣ vodka 

đƣợc sản xuất ở Nga (moskovskaya osobaya, stolichnaya,...), ở Phần Lan 

(finlandia vodka), Mỹ (smirnoff, smirnoff blue label usa),... 

 Một số chủng loại về rƣợu vodka: 

 

  

 

   

* Gin 

Ở Hà Lan, Gin còn đƣợc gọi là holland's gin, hoặc genever gin. Vùng tập 

trung sản xuất gin là Amsterdam và Schiedam. Gin Hà Lan đƣợc chia làm hai 

loại: oude genever tức là gin đƣợc ủ lâu năm và jonge genever là gin trẻ (mới). 

Sản phẩm tiêu thụ mạnh gồm có: lemon and orange gin, sản xuất bằng cách 

ngâm vỏ chanh hoặc cam trong rƣợu gốc khoảng 2 tháng, sau đó đem chƣng cất 

để lấy thành phẩm. 
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Sloe gin: sản xuất bằng cách ngâm quả mận gai trong gin để có hƣơng 

thơm dịu và ngọt. 

Gold compound gin: loại gin này rẻ tiền nhất. Phƣơng pháp tạo thành 

phẩm rất đơn giản là pha trộn gin của nhiều nhà sản xuất lại với nhau. 

 Một số chủng loại về rƣợu gin: 

  

 

Một số hình ảnh về Gin 

 

* Rhum: 

Từ thế kỷ 17 ngƣời ta đã biết dùng mía làm nguyên liệu để chƣng cất thành 

rƣợu mạnh. Về sau, nơi nào có nhiều đồn điền trồng mía là có nhà máy sản xuất 

Rhum. 

Để sản xuất Rhum, ngƣời ta ép mía lấy nƣớc cho vào nồi chân không và 

gia nhiệt. Sau khi bốc hơi, trong nồi còn lại đƣờng cát. Đem sản phẩm này cho 

vào máy ly tâm, quay với tốc độ cao thì sẽ lấy đƣợc xi-rô "môlasse", chƣng cất 

Rhum. 

Các loại rhum khác nhau do tính chất của men, phƣơng pháp chƣng cất và 

phụ gia. Sau khi chƣng cất, rhum cũng đƣợc trƣởng thành rồi mới đem bán cho 

ngƣời tiêu dùng. 
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Một số chủng loại về rƣợu rhum: 

  

 

      

 

* Tequila: 

Tequila xuất xứ từ Mexico, nguyên liệu là cây lan lƣỡi rồng (Agave 

tequila weber), cũng còn có tên gọi là maquey hoặc blue mezcal. Ngƣời ta lấy 

phần ruột của cây đem hầm nhừ khoảng nửa ngày, sau đó ép lấy nƣớc rồi cho 

thêm đƣờng và men. Vài ngày sau khi đã lên men thì đem chƣng cất thành rƣợu 

và cho thành trƣởng trong những thùng chứa lớn (4.000 lít), ít nhất là 3 năm. 

Luật pháp mêhicô qui định về việc sản xuất tequila rất khắt khe nên chỉ có một 

số nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn mới đƣợc sử dụng từ tequila trên nhãn rƣợu. Nếu 

không đạt thì chỉ gọi là rƣợu mezcal. Tequila là tên một thị trấn của mê-hi-cô. 

tequila nổi tiếng trong lĩnh vực dùng làm rƣợu gốc pha chế cocktail, đặc 

biệt là cocktail margarita, tequila sunrise. 

 Một số chủng loại về rƣợu tequila: 
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Một số hình ảnh về tequila 

 

2.2.2.4. Các loại rượu mùi 

- Khái niệm 

Rƣợu mùi là một loại đồ uống có cồn, đƣợc làm từ rƣợu mạnh cho thêm 

đƣờng và một số các loại hƣơng liệu với nồng độ cồn khoảng từ 15% - 35%. 

- Nguồn gốc xuất xứ 

Vào thời trung cổ, ở các tu viện của Pháp và Italia đã chế ra một đồ uống 

với mục đích chữa trị bệnh bằng cách kết hợp rƣợu với các loại hƣơng thảo. Đồ 

uống này ra đời có cái tên "liqueur". Chữ này có nguồn gốc từ chữ latin 

"liqueufacere" có nghĩa là nấu chảy. 

- Phương pháp sản xuất 

Có 3 nguyên liệu chính để sản xuất liqueur 

a. rƣợu mạnh 

b. những chất hƣơng vị 



89 

c. những chất xúc tác ngọt 

d. phƣơng pháp làm 

Về cơ bản "liqueur" đƣợc chế biến từ việc kết hợp một loại rƣợu mạnh 

với một hoặc một số chất xúc tác làm ngọt và làm màu cho "liqueur". Hƣơng 

liệu, vị đậm ngọt và màu sắc làm cho các loại "liqueur" khác nhau là do lấy từ 

các loại hoa quả, thảo mộc khác nhau. 

Nhìn chung có 3 loại phƣơng pháp chế biến liqueur: pha chế, lọc, chƣng 

cất. 

- Phân loại: 

Căn cứ vào tính chất đặc điểm của rƣợu mùi ngƣời ta có thể phân loại 

chúng theo các nhóm mùi: 

+ nhóm có mùi lá thơm thảo mộc. 

ví dụ: bénédictine, chartreuse, drambuie, créme de menthe. 

+ nhóm có mùi vỏ cam chanh. 

ví dụ: grand marnier, triple sec, cointreau. 

+ nhóm có mùi trái cây. 

ví dụ: créme de cassis, créme de banana. 

+ nhóm có mùi hạnh nhân. 

ví dụ: kahlua, créme de cacao, amaretto. 

- Đặc điểm, tính chất: 

+ rƣợu mùi thƣờng có nồng độ cồn cao. 

+ rƣợu mùi có các hƣơng vị đặc trƣng từ các loại thảo dƣợc. 

+ rƣợu mùi thƣờng đƣợc sử dụng để pha chế các loại cocktail. 

- Cách bảo quản và sử dụng: 

Về cơ bản, rƣợu mùi đƣợc cất giữ ở nhiệt độ 18
o
c, tránh xa mùi nặng, 

tránh tiếp xúc với vi khuẩn gây huỷ hoại rƣợu. 

Rƣợu dùng không hết phải đóng nắp chai thật kín, chặt, tránh tiếp xúc với 

không khí bên ngoài. 

Thông thƣờng rƣợu mùi đƣợc uống trực tiếp hoặc uống có đá sau bữa ăn. 

Rƣợu này, chủ yếu dùng trong tiệc cocktail, ăn kèm bánh ngọt, kem. 

Hiện nay, trên thế giới có một số loại rƣợu mùi nổi tiếng nhƣ:  

 rƣợu cointreau 

 rƣợu drambuie 

 rƣợu grand marnier 

 rƣợu gilka kummel 
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 rƣợu kahlua 

  

   

Một số hình ảnh về rƣợu mùi 

  

Một số hình ảnh về rƣợu mùi 
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2.2.2.5. Các loại cocktail 

- Khái niệm 

Cocktail là loại đồ uống tổng hợp có cồn đƣợc pha chế từ 2 loại đồ uống 

trở lên và có thành phần rƣợu. 

- Nguồn gốc xuất xứ 

Cocktail xuất hiện vào khoảng thế kỷ xvii và hiện nay rất đƣợc thịnh hành 

trở thành một loại đồ uống thông dụng. 

Nói đến cocktail mọi ngƣời ai nấy đều hiểu là rƣợu trộn. Nhƣng xuất xứ 

của từ này và nghĩa gốc của nó thì đến nay vẫn còn nhiều ý kiến rất khác nhau. 

Theo từ điển Webster của Anh thì cocktail là một loại rƣợu pha trộn theo nhiều 

cách, từ này có lẽ là biến âm của chữ "coquetel" chỉ một đồ uống dân gian quanh 

vùng Bordeaux ở pháp. Cocktail còn có nghĩa là ngựa đuôi cụt, ngựa không 

thuần chủng. Nhiều ngƣời Pháp hiểu nhƣ vậy và họ vỗ ngực cho rằng cocktail là 

một sáng tạo, một cống hiến của pháp cho nghệ thuật ẩm thực của loài ngƣời. 

Tuy nhiên, từ điển Larousse Universel của Pháp lại cho rằng cocktail là 

một từ tiếng anh có nghĩa là "đuôi gà trống". Cũng nhiều ngƣời hiểu theo nghĩa 

này và nhiều truyền thuyết đã đƣợc thêu dệt xoay quanh chuyện "đuôi gà trống" 

ám chỉ các màu sắc khác nhau trong cùng một ly rƣợu trộn. Còn sách Larousse 

thì lại hầu nhƣ khẳng định: Cocktail là một từ tiếng Anh trong ngôn ngữ dân 

gian ở thế kỷ xviii có nghĩa là "đuôi vểnh". Thoạt đầu trong tiếng anh, từ đó chỉ 

những con ngựa lai pha tạp, không thuần chủng, sau đó mở rộng nghĩa và chƣa 

hiểu theo con đƣờng vòng vèo nào mà từ lĩnh vực ngựa nó xâm nhập vào lĩnh 

vực rƣợu. Có lẽ do hàm ý không thuần nhất, hỗn hợp mà trong ngôn ngữ hiện 

đại nó đƣợc quốc tế hóa và dùng để chỉ các loại rƣợu trộn khác hẳn với các loại 

rƣợu nguyên chất.  

Những công thức pha chế cocktail đầu tiên dƣờng nhƣ xuất phát từ nƣớc 

anh ở thế kỷ XIX. Có thể chúng đã đƣợc sáng tạo ra trong thời đại huy hoàng 

của vƣơng triều Victoria của Đế chế Anh. Trong các cuộc chiêu đãi liên miên, 

yến tiệc linh đình của triều đình và giới quý tộc, rất khó phục vụ mỗi vị khách 

một loại rƣợu riêng theo ý khách nên ngƣời ta đã nghĩ ra một cách thuận tiện để 

cùng một lúc có thể phục vụ nhiều vị khách: pha trộn các loại rƣợu thông 

thƣờng tạo ra một loại rƣợu riêng cho từng bữa tiệc, từng buổi chiêu đãi, với 

hƣơng vị độc đáo mà vẫn sang trọng. sau đó, cocktail lan ra các câu lạc bộ và len 

vào các gia đình.  

Theo thời gian, các công thức pha chế cocktail ngày càng thêm phong 

phú. Những công thức nổi tiếng đƣợc quốc tế hóa nhanh chóng, trở nên phổ biến 

khắp các nƣớc. Những quán hàng phục vụ cocktail, các cocktailbar, khi mới 

xuất hiện là một nơi thanh nhã, trang hoàng sang trọng nhƣng không cầu kỳ, ánh 

sáng phải bố trí thế nào để tạo ra một không khí ấm cúng, cởi mở, thanh bình, 

khách vào cảm thấy khoan khoái và thƣ giãn, điển hình là các bar ở Anh. Nhƣng 

càng ngày các bar càng hiện đại hóa, phá vỡ các cung cách truyền thống. Hiện 

nay và ở khắp các nƣớc, bar có xu hƣớng trở thành những nơi vui chơi ầm ĩ và 
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náo nhiệt, ngƣời ta chỉ thƣởng thức phần nào rƣợu và cocktail mà giành phần 

lớn thời gian để vui đùa, ca hát, nhảy nhót trong tiếng nhạc cuồng nhiệt. 

Ngoài các bar chuyên nghiệp, hầu nhƣ các gia đình ít nhiều khá giả đều có 

một bar riêng để pha chế một hai loại cocktail mà các thành viên trong gia đình 

ƣa thích. Ảnh hƣởng của cocktail làm thay đổi nhiều lề lối sống ở phƣơng tây. 

Hiện nay ở Việt Nam hầu hết các quán bar và tại gia đình khái niệm 

cocktail đã đƣợc làm quen và nhiều nơi coi cocktail là một thứ mốt về đồ uống 

mang tính sành điệu đặc biệt là giới trẻ và những ngƣời am hiểu về nghệ thuật 

thƣởng thức đồ uống. Rất nhiều nguyên liệu của việt nam đã đƣợc sử dụng để 

pha chế ra các loại cocktail độc đáo đƣợc mọi ngƣời ghi nhận và yêu thích. 

- Phương pháp sản xuất 

Cho đến hiện nay công nghệ sản xuất cocktail đang đƣợc mọi ngƣời 

nghiên cứu và đƣa ra sản xuất hàng loạt, tuy nhiên mọi ngƣời vẫn thích thƣởng 

thức các loại cocktail đƣợc pha chế bằng phƣơng pháp truyền thống. 

Một số loại phƣơng pháp và kỹ thuật pha chế thƣờng đƣợc sử dụng nhƣ 

sau: 

 phƣơng pháp lắc (shake) 

 phƣơng pháp khuấy (stir) 

 phƣơng pháp rót trực tiếp (pour) 

 phƣơng pháp xay (blend) 

 phƣơng pháp tạo lớp (pousse hoặc shooter) 

- Phân loại cocktail: 

Cocktail thƣờng rất đa dạng và phong phú, việc pha chế cocktail dựa theo 

một số nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật pha chế, tuy nhiên đây là loại đồ uống 

mang tính sáng tạo và đầy cảm hứng vì vậy việc phân loại cocktail chƣa có sự 

thống nhất về chuyên môn. 

Một số ý kiến cho rằng nên phân loại cocktail theo phƣơng pháp và kỹ 

thuật pha chế. Ngoài ra, một số ý kiến khác thì phân loại cocktail theo thành phần 

và nguyên liệu chính của nó. Ví dụ: cocktail có thành phần chính từ vodka, 

whisky, brandy… và đƣợc phân biệt theo từng loại nhƣ: sours, slings, punches, 

fizz… 

- Đặc điểm, tính chất: 

+ Đây là đồ uống có nồng độ cồn tuỳ thuộc vào thành phần nguyên liệu, 

vì vậy hàm lƣợng cồn không cố định. 

+ Ngoài các loại rƣợu nền để pha chế cocktail ngƣời ta còn sử dụng rất 

nhiều loại phụ gia, các loại nƣớc hoa quả hoặc một số dƣợc liệu để làm cho 

hƣơng vị, màu sắc của cocktail trở nên hấp dẫn hơn. 

+ Cocktail thƣờng đƣợc sử dụng để làm đồ uống khai vị hoặc nhằm mục 
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đích thƣởng thức, vì vậy tính chất của cocktail phụ thuộc vào nhu cầu thƣởng 

thức của từng ngƣời. 

+ Cocktail mang tính sáng tạo và nghệ thuật, vì vậy việc trang trí rất đƣợc 

chú trọng nhằm tạo ra sự hấp dẫn riêng biệt của nó. 

+ Ngoài ra, cocktail còn có tác dụng kích thích ăn ngon miệng bởi mùi vị 

thơm ngon, hấp dẫn. 

- Cách bảo quản và sử dụng: 

Do tính đặc thù của cocktail là pha chế và thƣởng thức ngay tại chỗ vì vậy 

việc sử dụng, bảo quản và phục vụ cần lƣu ý một số điểm sau: 

+ Các loại cocktail thƣờng đƣợc làm lạnh cho nên không thể để lâu vì nó 

sẽ làm nhạt hƣơng vị. 

+ Cocktail rất đa dạng và phong phú về chủng loại, cầu kỳ trong trang trí 

do đó công tác chuẩn bị về nguyên liệu dụng cụ phải hết sức chi tiết, đầy đủ và 

cẩn thận. 

+ Việc lựa chọn nguyên liệu, các chất phụ gia, đồ trang trí đòi hỏi phải 

đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm cho ngƣời sử dụng. 

Hiện nay, trên thế giới có một số loại cocktail cổ điển và nổi tiếng nhƣ 

sau: 

 dry martini 

 gimlet 

 dry manhattan 

 tom collins 

 blue lagoon 

 b52 

 margarita 

 

    

Dry Martini Gimlet Dry manhattan Tom Collins 

      



94 

   

Blue lagoon B52 Margarita 

   

 

     

Câu hỏi ôn tập và thảo luận Chƣơng 2 

1. Nêu khái niệm về đồ uống. 

2. Phân tích vai trò, chức năng của đồ uống đối với đời sống con ngƣời. 

3. Phân tích đặc điểm, tính chất và tác dụng của một số loại đồ uống không cồn 

cơ bản. 

4. Phân tích đặc điểm và tính chất và tác dụng của một số loại đồ uống có cồn. 
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CHƢƠNG 3 

KỸ THUẬT PHA CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHỤC VỤ CÁC LOẠI 

ĐỒ UỐNG 

 

 

Mục đích 

- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật pha chế và tổ 

chức phục vụ các loại đồ uống, các nguyên tắc, công việc của người quản lý 

và giám sát bar. 

Yêu cầu 

Sau khi học xong chƣơng này ngƣời học phải biết đƣợc các vấn đề sau: 

- Trình bày được các công thức pha chế đồ uống 

- Mô tả được các kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống 

- Phân biệt được các phương pháp pha chế đồ uống 

 

3.1. Kỹ thuật pha chế và phục vụ các loại đồ uống không cồn 

3.1.1.  Kỹ thuật pha chế và phục vụ các loại trà, cà phê: 

Căn cứ vào tính chất đặc điểm của trà, cà phê chúng ta sử dụng các kỹ 

thuật pha chế và phục vụ một cách hợp lý, hiệu quả. 

- Pha chế và phục vụ trà: 

+ Trà xanh: 

Một số loại trà mà chƣa qua giai đoạn lên men và xử lý bằng công nghệ 

với mục đích giữ nguyên hƣơng vị. Ví dụ nhƣ trà của Việt Nam, Nhật Bản, 

Trung Quốc thì kỹ thuật pha chế và phục vụ tƣơng đối cầu kỳ, phức tạp. Thƣởng 

thức trà đã trở nên một nét văn hoá độc đáo, ở Nhật Bản ngƣời ta đã coi việc 

uống trà nhƣ một thức uống tinh thần và đƣợc nâng nên thành trà đạo. Đối với 

ngƣời Trung Quốc và Việt Nam thì uống trà cũng trở thành nhu cầu thiết yếu 

hàng ngày. 

Một số kỹ thuật cơ bản để pha trà theo kiểu Á Đông nhƣ sau: 

 Chọn trà và kiểm tra chất lƣợng của trà. 

 Chuẩn bị nguyên liệu dụng cụ pha trà. 

 Xác định định lƣợng cần thiết tuỳ theo số lƣợng ngƣời sử dụng. 

 Kiểm tra nhiệt độ của nƣớc dùng để pha trà. 

 Cho nƣớc đã đun sôi vào ấm trà với lƣợng thích hợp. 
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 Ủ trà theo thời gian hợp lý. 

 Rót ra tách và phục vụ. 

+ Trà đen: 

Kỹ thuật pha chế và phục vụ trà đen thì tƣơng đối đơn giản hơn so với trà 

xanh. Thông thƣờng trà đen đƣợc pha chế và phục vụ theo phong cách của 

ngƣời Châu Âu và một số địa điểm khác trên thế giới. 

Kỹ thuật pha chế và phục vụ đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

 Chọn và kiểm tra chất lƣợng của trà. 

 Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ pha trà. 

 Chuẩn bị các nguyên liệu đi kèm nhƣ đƣờng, sữa, chanh…  

 Kiểm tra nhiệt độ của nƣớc dùng để pha trà. 

 Cho nƣớc đun sôi vào tách đã có sẵn túi trà hoặc cho nƣớc vào ấm trà 

tuỳ theo số lƣợng ngƣời sử dụng. 

 Để cho trà ngấm trong một khoảng thời gian phù hợp. 

 Phục vụ trà. 

Ngoài các kỹ thuật pha trà đƣợc nêu ở trên thì một số nơi khác trên thế 

giới có cách pha trà theo kiểu riêng với sự thƣởng thức phù hợp với phong tục 

tập quán văn hoá nhƣ pha trà theo kiểu Nga, kiểu Ả Rập… 

- Pha chế và phục vụ cà phê: 

Cà phê là một loại đồ uống rất phổ biến và thông dụng trên toàn thế giới, 

vì vậy việc pha chế và phục vụ cũng rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, ngƣời 

ta vẫn áp dụng một số nguyên tắc cơ bản trong kỹ thuật pha chế cà phê nhƣ sau: 

+ Pha chế bằng phƣơng pháp thủ công: 

Một số vùng thƣờng sử dụng phin pha cà phê (filter) nhƣ ở Việt Nam, 

Trung Quốc, với cách pha chế này cà phê giữ nguyên đƣợc hƣơng vị, tuy nhiên 

hơi cầu kỳ phức tạp và mất thời gian. 

+ Pha chế bằng máy: 

 Pha chế bằng máy esspresso. 

 Pha chế bằng máy thông thƣờng. 

 Kết hợp các phƣơng pháp pha chế với nhau 

+ Phục vụ cà phê: 

Việc thƣởng thức cà phê tuỳ theo khẩu vị, phong tục tập quán, tuy nhiên 

cà phê thƣờng đƣợc phục vụ theo một số nguyên tắc sau: 

 Cà phê đen không dùng với kem hoặc sữa. 

 Cà phê sữa thƣờng dùng với sữa hoặc kem (kem và sữa đƣợc để riêng 
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trong bình hoặc lọ và ngƣời sử dụng tự cho vào theo lƣợng thích hợp. 

 Cà phê lọc qua máy ép (esspresso) theo phong cách của ngƣời Italia 

thƣờng đƣợc uống vào tách nhỏ và các nguyên liệu đi kèm đƣợc để riêng 

(đƣờng, sữa, kem…). 

 Ngoài ra có một số loại cà phê đã đƣợc pha chế theo những cách riêng 

biệt nhƣ cà phê Capuchino, cà phê Irish… 

 Hầu hết các loại cà phê thƣờng đƣợc uống nóng, tuy nhiên ở một số 

vùng nhiệt đới ngƣời ta đã cho thêm đá vào trong cà phê để làm mát. 

Một số công thức cơ bản để pha chế trà và cà phê 

Danh mục Nguyên liệu Loại ly Trang trí Kỹ thuật pha chế 

 

 

Trà đen túi 

lọc Classic 

- Trà đen túi lọc: 02 

túi 

- Si rô đƣờng: 25ml 

- Nƣớc chanh tƣơi: 

5ml 

- Đá viên: 3 – 5 

viên 

- Nƣớc sôi: 90ml 

Ly 

hightball 

Trang trí 

lát chanh 

trên 

miệng ly, 

thêm cấy 

khuấy, 

ống hút  

 

- Ủ trà đen với nƣớc sôi 

- Cho nƣớc trà đã ủ vào 

bình lắc cùng với chanh, 

si rô đƣờng, đá 

- Lắc đều bình lắc cho các 

nguyên liệu trộn đều với 

nhau 

 

 

 

Trà đen túi 

lọc với sữa 

- Trà đen túi lọc: 2 

túi 

- Sữa tƣơi không 

đƣờng: 60ml 

- Si rô đƣờng: 25ml 

- Đá viên: 3 – 5 

viên 

- Nƣớc sôi: 90ml 

Ly 

hightball 

Trang trí 

quả 

cherry 

lên miệng 

ly, ống 

hút, cây 

khuấy 

 

- Ủ trà với nƣớc sôi 

- Lắc sữa tƣơi không 

đƣờng với si rô đƣờng và 

đá viên 

- Rót hỗn hợp đã lắc ra ly, 

rót trà đã ủ vào ly để phân 

tầng 

 

Pinky tea - Trà đen túi lọc: 02 

túi 

- Sữa tƣơi không 

đƣờng: 60ml 

- Si rô Grenadine: 

10ml 

- Si rô đƣờng: 15ml 

- Đá viên: 3 – 5 

viên 

Ly 

hightball 

 - Ủ trà với nƣớc sôi 

- Cho sữa tƣơi không 

đƣờng, si rô grenadine, si 

rô đƣờng, đá vào bình lắc 

sau đó lắc đều và rót hỗn 

hợp ra ly 

- Rót nƣớc trà đã ủ vào ly 

để phân tầng cho sản 

phẩm 
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- Nƣớc sôi: 90ml  

 

Cà phê đen 

phin truyền 

thống 

(nóng/đá) 

- Cà phê bột: 30 gr 

- Si rô đƣờng/đƣờng 

cát: 25ml 

- Nƣớc sôi: 90ml  

(Nếu uống đá thêm 

3 – 5 viên) 

Tách 

cà phê 

Đồ ăn 

kèm nếu 

có 

- Làm nóng phin cà phê 

- Cho bột cà phê vào phin 

rồi rót nƣớc sôi và phin 

 

 

Cà phê sữa 

phin truyền 

thống 

(nóng/đá) 

- Cà phê bột: 30 gr 

- Sữa đặc: 20ml 

- Nƣớc sôi: 90ml 

(Nếu uống đá thêm 

3 – 5 viên) 

Tách 

cà phê 

Đồ ăn 

kèm nếu 

có 

- cà phê pha nhƣ trên 

- rót sữa vào tách 

- cà phê pha đƣợc rót vào 

tách 

 

 

Bạc xỉu 

- Cà phê pha sẵn: 

30ml 

- Sữa đặc: 30ml 

- Sữa tƣơi: 50ml 

- Đá viên: 3 – 5 

viên 

Ly 

hightball 

Cây 

khuấy, 

ống hút, 

lót ly 

- Rót sữa đặc, sữa tƣơi, 

cho đá vào bình lắc sau đó 

lắc đều và rót hỗn hợp ra 

ly, rót cà phê vào để tạo 

phân tầng 

 

Espresso 

Coffee 

- Cà phê: 8-10gr cà 

phê bột 

- Đƣờng: 1 que 

Tách cà 

phê 

Đồ ăn 

kèm 

- Xay cà phê lấy bột  

- Lấy bột cà phê vào tay 

cầm, đƣa vào máy, ấn nút 

pha espresso cho chảy ra 

tách cà phê espresso 

Cappuccino - Cà phê: 8-10gr cà 

phê bột 

- Sữa tƣơi nguyên 

kem: 120ml 

- Đƣờng que: 1 que 

Tách cà 

phê 

Đồ ăn 

kèm 

- Xay cà phê lấy bốt đƣa 

vào tay cà phê, cho tay 

vào máy ấn nút theo loại 

cà phê mình mong muốn 

- Cho sữa tƣơi vào ca 

đựng sữa rồi đánh nóng 

sữa để tạo bọt sữa mịn, 

dày. 

- Rót sữa, bọt sữa đã đánh 

nóng vào tách cà phê  

 

 

- Cà phê: 8-10gr cà 

phê bột 

ly irish 

coffee 

 - Xay cà phê lấy bốt đƣa 

vào tay cà phê, cho tay 

vào máy ấn nút theo loại 
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Latte coffee - Sữa tƣơi nguyên 

kem: 120ml 

- Đƣờng que: 1 que 

 

cà phê mình mong muốn 

- Cho sữa tƣơi vào ca 

đựng sữa rồi đánh nóng 

sữa để tạo bọt sữa mịn, 

dày. 

- Rót sữa, bọt sữa đã đánh 

nóng vào tách cà phê  

Bảng 3.1: Một số công thức cơ bản để pha chế trà và cà phê 

 

3.1.2. Kỹ thuật pha chế và phục vụ các loại nước hoa quả 

3.1.2.1. Các phương pháp pha chế nước hoa quả 

- Pha chế bằng phƣơng pháp thủ công: 

Đối với phƣơng pháp này thƣờng đƣợc sử dụng cho một số đồ uống đơn 

giản với các loại hoa quả nhƣ cam, chanh. 

- Pha chế bằng máy: 

Một số loại hoa quả để tiện lợi cho việc pha chế và đảm bảo thời gian 

ngƣời ta thƣờng sử dụng các loại máy chuyên dụng nhƣ máy xay, máy ép… 

3.1.2.2. Các bước cơ bản thực hiện bài tập pha chế và phục vụ nước hoa 

quả 

 - Kiểm tra công thức. 

 - Chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu pha chế. 

 - Tiến hành pha chế 

 - Hoàn thiện sản phẩm. 

 - Phục vụ. 

Một số công thức cơ bản để pha chế nƣớc hoa quả 

Danh mục Nguyên liệu Loại ly Trang trí Kỹ thuật pha chế 

Nƣớc Táo 

ép 

- Táo tƣơi: 450gr 

- Si rô đƣờng: 5ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

 

Ly juice Lát táo - Cắt táo ra thành miếng 

nhỏ, cho vào máy ép lấy 

nƣớc 

- Rót nƣớc táo ra ly 

Nƣớc Dứa 

ép 

- Dứa chín: 450 gr 

- Si rô đƣờng: 5ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Ly juice Lát dứa 

- Gọt và cắt dứa ra thành 

miếng nhỏ, cho vào máy 

ép lấy nƣớc 

- Rót nƣớc dứa ra ly 
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Nƣớc Dƣa 

hấu ép 

- Dƣa hấu: 450 gr 

- Si rô đƣờng: 5ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Ly juice 
Lát dƣa 

hấu 

- Gọt và cắt dƣa hấu ra 

thành miếng nhỏ, cho vào 

máy ép lấy nƣớc 

- Rót nƣớc dƣa hấu ra ly 

Nƣớc 

chanh tƣơi 

- Nƣớc chanh tƣơi: 

20ml 

- Si rô đƣờng: 30ml 

- Nƣớc lọc: 90ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Ly juice Lát chanh 

- Cho tất cả nguyên liệu 

vào bình lắc, lắc mạnh cho 

các nguyên liệu tạo thành 

hỗn hợp hài hòa 

- Rót hỗ hợp ra ly 

Nƣớc 

chanh leo 

- Chanh leo tƣơi: 2 

quả (≈60ml) 

- Si rô đƣờng: 30ml 

- Nƣớc lọc: 90ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Ly juice 

Khoanh 

vỏ chanh 

leo 

- Lọc nƣớc chanh leo 

- Cho tất cả nguyên liệu 

vào bình lắc và lắc đều 

- Rót hỗn hợp ra ly 

 

Nƣớc Cam 

- Cam tƣơi: 450ml 

- Si rô đƣờng: 5 - 

10ml 

 Đá viên: 3 – 5 viên 

Ly juice Lát cam 

- Cắt cam ép lấy nƣớc, 

thêm si rô đƣờng (nếu cam 

chua)  

- Rót hỗ hợp vào ly đã 

chuẩn bị 

Bảng 3.2. Một số công thức cơ bản để pha chế nƣớc hoa quả 

 

3.1.3.  Kỹ thuật pha chế và phục vụ các loại nước sinh tố, mocktail 

3.1.3.1. Các phương pháp pha chế nước sinh tố, mocktail 

Các loại nƣớc sinh tố và mocktail là sự kết hợp giữa nhiều loại nƣớc hoa 

quả với nhau có thêm các phụ gia nhƣ đƣờng, phẩm màu, muối và một số hƣơng 

liệu nhằm tăng thêm hƣơng vị và nét độc đáo cho loại đồ uống này. 

Kỹ thuật pha chế và phục vụ các loại nƣớc sinh tố, mocktail thƣờng đƣợc 

thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

- Pha chế bằng phƣơng pháp thủ công: 

Đối với phƣơng pháp này thƣờng đƣợc sử dụng cho một số đồ uống 

mocktail đơn giản với các loại nƣớc ép hoa quả, dụng cụ thƣờng đƣợc sử dụng 

là các loại bình lắc hoặc ly trộn. 

- Pha chế bằng máy: 

Các loại sinh tố thƣờng đƣợc sử dụng máy xay (blend) bởi vì ngƣời ta hay 

kết hợp với các loại hoa quả khác nhau với mục đích xay nhuyễn các thành phần 
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nguyên liệu. Để tăng thêm hƣơng vị, màu sắc có thể cho thêm một số phụ gia 

khác mà không gây ảnh hƣởng đến an toàn thực phẩm cho ngƣời sử dụng. 

Một số loại mocktail khi pha chế với số lƣợng lớn hoặc kết hợp với nhiều 

thành phần với nhau ngƣời ta cũng thƣờng sử dụng các loại máy xay, trộn để tiết 

kiệm thời gian và làm cho chất lƣợng đồ uống hấp dẫn hơn. 

3.1.3.2. các bước cơ bản thực hiện bài tập pha chế và phục vụ nước sinh tố, 

mocktail: 

 - Kiểm tra công thức. 

 - Chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu pha chế. 

 - Tiến hành pha chế 

 - Hoàn thiện sản phẩm. 

 - Phục vụ. 

3.1.3.3. Một số công thức cơ bản để pha chế nước sinh tố, mocktail 

Một số công thức cơ bản để pha chế sinh tố, mocktail 

Danh mục Nguyên liệu Loại ly Trang trí Kỹ thuật pha chế 

Sinh tố bơ 

- Bơ: 100gr 

- Sữa đặc: 20ml 

- Si rô đƣờng: 15ml 

- Sữa tƣơi không 

đƣờng: 60ml 

- Cốt dừa: 5ml 

- Đá vừa đủ 

Ly juice 
Quả 

cherry 

- Bơ tách vỏ bỏ hạt, lấy 

lƣợng đủ cho vào máy xay 

sinh tố 

- Cho các nguyên liệu 

khác vào máy xay nhuyễn 

hỗn hợp 

- Rót hỗn hợp xay nhuyễn 

ra ly 

Sinh tố 

xoài 

- Xoài chín: 100gr 

- Sữa đặc: 15ml 

- Si rô đƣờng: 15ml 

- Nƣớc lọc: 60ml 

- Đá vừa đủ 

Ly juice Lát xoài 

- Xoài rửa sạch, gọt vỏ bỏ 

hạt, lấy lƣợng đủ cho vào 

máy xay sinh tố 

- Cho các nguyên liệu 

khác vào máy xay nhuyễn 

hỗn hợp 

- Rót hỗn hợp xay nhuyễn 

ra ly 

Sinh tố 

mãng cầu 

- Mãng cầu: 100gr 

- Sữa đặc: 20ml 

- Si rô đƣờng: 15ml 

- Sữa tƣơi không 

Ly juice 
Quả 

cherry 

- Mãng cầu gọt vỏ bỏ hạt, 

lấy lƣợng đủ cho vào máy 

xay sinh tố 

- Cho các nguyên liệu 

khác vào máy xay nhuyễn 
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đƣờng: 60ml 

- Cốt dừa: 5ml 

- Đá vừa đủ 

 

hỗn hợp 

- Rót hỗn hợp xay nhuyễn 

ra ly 

 

Chanh 

tuyết 

- Nƣớc chanh tƣơi: 

25ml 

- Sữa đặc: 30ml 

- Đƣờng cát trắng: 

15gr 

- Vỏ chanh: ½ quả 

- Đá vừa đủ 

Ly juice 

Quả 

cherry, 

lát chanh 

- Ép chanh lấy nƣớc cốt 

cho vào máy xay 

- Cho các nguyên liệu 

khác vào máy xay nhuyễn 

hỗn hợp 

- Rót hỗn hợp xay nhuyễn 

ra ly 

Sinh tố 

chuối 

- Chuối chín: 100gr 

(1 quả) 

- Sữa đặc: 10ml 

- Si rô đƣờng: 15ml 

- Sữa tƣơi không 

đƣờng: 60ml 

- Cốt dừa: 5ml 

- Đá vừa đủ 

Ly juice Lát chuối 

- Chuối bỏ vỏ, thái nhỏ 

cho vào máy xay sinh tố 

- Cho các nguyên liệu 

khác vào máy xay nhuyễn 

hỗn hợp 

- Rót hỗn hợp xay nhuyễn 

ra ly 

Sinh tố 

chanh leo 

- Nƣớc chanh leo: 

60ml 

- Sữa đặc: 30ml 

- Si rô đƣờng: 20gr 

- Sữa tƣơi: 60ml 

- Cốt dừa: 5ml 

- Đá vừa đủ 

Ly juice 
Lát vỏ 

chanh leo 

- Lọc chanh leo lấy nƣớc 

cốt cho vào máy xay 

- Cho các nguyên liệu 

khác vào máy xay nhuyễn 

hỗn hợp 

- Rót hỗn hợp xay nhuyễn 

ra ly 

 

Mocktail 

Virgin 

Colada 

- Nƣớc dứa: 120ml 

- Cốt dừa: 30ml 

- Kem tƣơi: 30ml 

- Si rô đƣờng: 20ml  

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Ly juice Lát dứa 

- Đong tất cả các nguyên 

liệu vào bình lắc 

- Lắc đều và mạnh bình 

lắc cho các nguyên liệu 

trộn đều với nhau 

- Rót hỗn hợp ra ly đã 

chuẩn bị 
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Mocktail 

Hanoi 

Sunrise 

- Nƣớc chanh leo: 

60ml 

- Nƣớc cam: 60ml  

- Nƣớc dứa: 60ml 

- Si rô đƣờng: 20ml 

- Si rô grenadine: 

10ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Ly juice 
Lát dứa, 

lát cam 

- Đong tất cả các nguyên 

liệu vào bình lắc (trừ si rô 

grenadine) 

- Lắc đều và mạnh bình 

lắc cho các nguyên liệu 

trộn đều với nhau 

- Rót hỗn hợp ra ly đã 

chuẩn bị, rót si rô 

grenadine vào ly 

Mocktail 

Refresh 

- Nƣớc cam: 90ml 

- Nƣớc xoài: 90ml 

- Nƣớc dứa: 90ml 

- Si rô đƣờng: 10ml 

- Si rô dâu: 15ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

 

Ly juice 
Lát dứa, 

lát cam 

- Đong tất cả các nguyên 

liệu vào bình lắc (trừ si rô 

dâu) 

- Lắc đều bình lắc cho các 

nguyên liệu trộn đều với 

nhau 

- Rót si rô dâu xuống đáy 

ly rồi rót hỗn hợp phân 

tầng trên si sô dâu 

 

3.1.4.  Kỹ thuật pha chế và phục vụ các loại đá xay 

3.1.4.1. Các phương pháp pha chế đồ uống đá xay 

- Pha chế bằng phƣơng pháp thủ công: 

Đối với phƣơng pháp này thƣờng đƣợc sử dụng cho một số đồ uống đơn 

giản với các loại nguyên liệu nhƣ bột trà matcha, sô cô la, cookie,.. 

- Pha chế bằng máy: 

Một số loại nguyên liệu để tiện lợi cho việc pha chế và đảm bảo thời gian 

ngƣời ta thƣờng sử dụng các loại máy chuyên dụng nhƣ máy xay, máy ép… 

3.1.4.2. Các bước cơ bản thực hiện bài tập pha chế và phục vụ đồ uống đá xay 

 - Kiểm tra công thức. 

 - Chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu pha chế. 

 - Tiến hành pha chế 

 - Hoàn thiện sản phẩm. 

 - Phục vụ. 
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3.1.4.3. Một số công thức cơ bản để pha chế đồ uống đá xay 

Danh mục Nguyên liệu Loại ly Trang trí Kỹ thuật pha chế 

Matcha đá 

xay 

- Bột trà matcha: 3 

thìa cà phê 

- Si rô trà xanh: 

20ml 

- Sữa tƣơi không 

đƣờng: 50ml 

- Kem tƣơi: 10ml 

- Bột mix: 1 thìa súp 

- Sữa đặc: 15ml 

- Si rô đƣờng: 10ml 

- Đá vừa đủ 

Ly 

Pilsner 

Quả 

cherry 

- Bột trà mát cha đánh lên 

với nƣớc sôi, rồi cho vào 

máy xay 

- Cho các nguyên liệu 

khác vào máy xay nhuyễn 

hỗn hợp 

- Rót hỗn hợp xay nhuyễn 

ra ly 

 

Cookie đá 

xay 

- Bánh cookie: 3 

chiếc 

- Si rô sô cô la: 20ml 

- Sữa tƣơi không 

đƣờng: 50ml 

- Kem tƣơi: 10ml 

- Bột mix: 1 thìa súp 

- Sữa đặc: 15ml 

- Đá vừa đủ 

Ly 

Pilsner 

Quả 

cherry 

- Cho tất cả các nguyên 

liệu vào máy xay nhuyễn 

hỗn hợp 

- Rót hỗn hợp xay nhuyễn 

ra ly đã chuẩn bị 

 

Sô cô la đá 

xay 

- Sô cô la: 40ml 

- Si rô sô cô la: 20ml 

- Sữa tƣơi không 

đƣờng: 50ml 

- Kem tƣơi: 10ml 

- Bột mix: 1 thìa súp 

- Sữa đặc: 10ml 

- Đá vừa đủ 

 

Ly 

Pilsner 

Quả 

cherry 

- Cho tất cả các nguyên 

liệu vào máy xay nhuyễn 

hỗn hợp 

- Rót hỗn hợp xay nhuyễn 

ra ly đã chuẩn bị 

- Phủ lớp kem tƣơi lên 

trên 
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3.1.5.  Kỹ thuật pha chế và phục vụ các ca cao sữa, sữa chua đánh đá, hoa 

quả dầm 

3.1.4.1. Các phương pháp pha chế đồ uống ca cao sữa, sữa chua đánh đá, hoa 

quả dầm 

- Pha chế bằng phƣơng pháp thủ công: 

Đối với phƣơng pháp này thƣờng đƣợc sử dụng cho một số đồ uống đơn 

giản với các loại nguyên liệu nhƣ bột trà matcha, sô cô la, cookie,.. 

- Pha chế bằng máy: 

Một số loại nguyên liệu để tiện lợi cho việc pha chế và đảm bảo thời gian 

ngƣời ta thƣờng sử dụng các loại máy chuyên dụng nhƣ máy xay, máy ép… 

3.1.4.2. Các bước cơ bản thực hiện bài tập pha chế và phục vụ ca cao sữa, sữa 

chua đánh đá, hoa quả dầm 

 - Kiểm tra công thức. 

 - Chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu pha chế. 

 - Tiến hành pha chế 

 - Hoàn thiện sản phẩm. 

 - Phục vụ. 

3.1.4.3. Một số công thức cơ bản để pha chế đồ uống ca cao sữa, sữa chua đánh 

đá, hoa quả dầm 

Danh mục Nguyên liệu Loại ly Trang trí Kỹ thuật pha chế 

Ca cao sữa 

- Cacao: 4 thìa cà 

phê 

- Nƣớc sôi: 30ml 

- Si rô đƣờng: 10ml 

- Sữa tƣơi không 

đƣờng: 50ml 

- Sữa đặc: 30ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Ly hi-

ball 

Cây 

khuấy, 

ống hút 

- Bột ca cao đánh lên với 

nƣớc sôi, rồi cho vào bình 

lắc 

- Cho các nguyên liệu 

khác vào bình lắc, lắc đều 

các nguyên liệu 

- Rót hỗn hợp đã lắc đều 

ra ly 

Sữa chua 

đánh đá 

- Sữa chua: 1,5 hộp 

- Sữa đặc: 15ml 

- Cốt dừa: 5ml 

- Nƣớc chanh: 5ml 

- Si rô đƣờng: 20ml 

- Đá vừa đủ 

Ly 

pilsner 
Lát chanh 

- Cho lần lƣợt các nguyên 

liệu vào ly đã chuẩn bị 

- Kèm thêm thìa, ống hút 
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Hoa quả 

dầm 

- Hoa quả tƣơi: 

100gr 

- Sữa chua: 1 hộp 

- Sữa đặc: 20ml 

- Cốt dừa: 5ml 

- Si rô đƣờng: 15ml 

- Si rô dâu: 5ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Ly 

pilsner 

hoặc ly 

poco 

grand 

Lát chanh 

- Hoa quả thái hạt lựu cho 

vào ly đã chuẩn bị 

- Cho các nguyên liệu 

khác lần lƣợt vào trong ly  

 

 

3.2. Kỹ thuật pha chế và phục vụ các loại đồ uống có cồn 

3.2.1.  Các phương pháp pha chế cocktail 

- Phƣơng pháp lắc: cho vào bình lắc các thành phần đúng theo công thức. 

cho đá vào 1/3 bình lắc. đậy nắp bình và lắc đều trong vòng 15 giây. Mở nắp 

bình rồi rót qua ly thích hợp đã đƣợc ƣớp lạnh bằng đá. Trang trí: tuỳ ý. 

- Phƣơng pháp khuấy: cho nguyên liệu vào ly trộn. Cho đá vào tiếp, 

khoảng 1/3 ly. Dùng thìa cán dài (bar spoon) khuấy đều khoảng 15 giây. Lọc 

qua ly thích hợp đƣợc chỉ dẫn trong công thức đã ƣớp lạnh bằng đá. 

- Phƣơng pháp rót trực tiếp: phƣơng pháp là sau khi chọn loại ly thích 

hợp, lần lƣợt thực hiện nhƣ sau: cho đá vào khoảng 1/3 ly. Cho tiếp nguyên liệu 

vào và khuấy đều trong vòng 15 giây. Trang trí: tuỳ ý. 

- Phƣơng pháp tạo lớp: thuật ngữ gọi là pousse hoặc shooter. Phƣơng 

pháp này có tính "biểu diễn" bằng cách rót nhiều loại rƣợu vào ly, mỗi loại có 

một màu sắc khác nhau nhƣng không bị lẫn lộn. Thao tác tuần tự: rót loại rƣợu 

đầu tiên thẳng vào giữa ly, không cho dính thành ly; rót loại rƣợu thứ hai thì 

tay trái cầm thìa cà phê, cho thìa vào trong ly. Lƣng thìa úp lại, mũi thìa gần 

sát thành ly; tay phải rót rƣợu lên lƣng thìa từ từ và nhẹ nhàng. các loại rƣợu kế 

tiếp cũng thao tác nhƣ trên. 

- Phƣơng pháp xay: chỉ sử dụng để pha chế một số loại cocktail có sử 

dụng các loại nƣớc hoa quả. Tuần tự nhƣ sau: cho trái cây cắt nhỏ vào đá bào 

hoặc đá đập nhỏ vào bình thuỷ tinh của máy xay; khởi động máy, cho chạy tốc 

độ cao khoảng năm giây. Khi đã xay nhuyễn thì dừng máy; cho tiếp vào các 

thành phần còn lại và cho máy chạy thêm với tốc độ trung bình khoảng 10 giây; 

dừng máy. Đổ cocktail qua ly thích hợp đã đƣợc ƣớp lạnh; trang trí: tuỳ ý. 

3.2.2.  Các bước cơ bản thực hiện bài tập pha chế cocktail 

- Kiểm tra công thức. 

- Chuẩn bị dụng cụ pha chế. 

- Pha chế. 
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- Hoàn thiện sản phẩm. 

- Phục vụ. 

3.2.3.  Kỹ thuật trang trí cocktail 

Trang trí góp phần khá quan trọng trong việc hoàn thành một ly cocktail. 

Từ xa xƣa, ly cocktail cũng đã đƣợc chú trọng đến trang trí.  

Ngày nay, trang trí đã đi vào lãnh vực nghệ thuật nên rất đa dạng. Ngoài 

mục đích làm tăng hƣơng vị, kích thích khẩu vị, tạo cảm giác cho ngƣời uống 

nghĩ đến chất bổ dƣỡng có trong ly. Trang trí còn là một "tác phẩm hội hoạ" của 

ngƣời pha chế (bartender). Do đó, trang trí không thể thiếu! 

3.2.3.1. Nguyên tắc trang trí cocktail 

Việc trang trí cocktail phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau: 

- An toàn và vệ sinh. 

- Tính thẩm mỹ và hấp dẫn. 

- Tính hợp lý. 

3.2.3.2. Các hình thức trang trí cocktail 

 - Trang trí ở miệng ly. 

 - Trang trí ở trong ly. 

 - Các kiểu trang trí khác. 

3.2.3.3. Dụng cụ và nguyên vật liệu chuyên dùng trang trí cocktail 

 - Dụng cụ: 

 Dụng cụ tạo hình 

 Dao gọt vỏ theo hình xoắn ốc 

 Bàn mài sôcôla, quả hạnh nhân... 

 Dao thớt, dao bào, dao tỉa hoa... 

 Khuôn đông đá... 

- Nguyên vật liệu: 

 Trái cây tƣơi. 

 Trái cây ngào đƣờng, ngâm giấm. 

 Hoa. 

 Lá. 

 Bột. 

 Đồ vật. 

 Vật liệu khác. 
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Một số công thức cơ bản để pha chế cocktail 

Tên cocktail Nguyên liệu Loại ly Trang trí Phƣơng pháp 

Sidecar 

- Rƣợu cognac: 50ml 

- Rƣợu Triple sec: 

20ml 

- Nƣớc chanh tƣơi: 

20ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Cocktail Latc chanh 

- Cho tất cả các 

nguyên liệu vào 

bình lắc  

- Lắc đều bình lắc 

cho các nguyên 

liệu trộn đều với 

nhau 

- Rót hỗn hợp ra 

ly đã ƣớp lạnh 

Alexnder 

- Rƣợu cognac: 30ml 

- Rƣợu Cacao 

brown: 30ml 

- Kem tƣơi: 30ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 
Cocktail Quả cherry 

- Cho tất cả các 

nguyên liệu vào 

bình lắc  

- Lắc đều bình lắc 

cho các nguyên 

liệu trộn đều với 

nhau 

- Rót hỗn hợp ra 

ly đã ƣớp lạnh 

God father 

- Rƣợu scotch 

whisky: 35ml 

- Rƣợu Amaretto: 

35ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Rock Quả cherry 

- Cho đá vào ly, 

rót rƣợu scotch 

whisky, rót rƣợu 

Amaretto 

 

Whisky sour 

- Rƣợu bourbon 

whisky: 45ml 

- Si rô đƣờng: 15ml 

- Nƣớc chanh: 30ml 

- Lòng trắng trứng: 1 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Cocktail Lát chanh 

- Cho tất cả các 

nguyên liệu vào 

bình lắc, lắc đều 

và mạnh rồi rót 

hỗn hợp ra ly đã 

chuẩn bị 

 

Old 

fashioned 

- Rƣợu Bourbon 

whisky: 45ml 

- Rƣợu Angostura 

bitter: 2 dash 

Rock Vỏ cam 

- Cho đƣờng vào 

ly, sau đó cho 

rƣợu angostura 

bitter, rót soda, 

cho đá, và rót 
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- Đƣờng viên: 1 viên 

- Soda water: 30ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

rƣợu whisky 

 

Mojito 

- Rƣợu light rum: 

45ml 

- Nƣớc chanh: 30ml 

- Bạc hà: 6 ngọn 

- Đƣờng cát trắng: 2 

thìa trà 

- Soda làm đầy 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Hi-ball 
Lát chanh, 

là bạc hà 

- Cho đƣờng, 

chanh, lá bạc hà 

vào ly và dùng 

chày dầm nhẹ  

- Cho đá vào ly, 

rót rƣợu rum, rót 

soda 

 

Planter’s 

Punch 

- Rƣợu dark rum: 

45ml 

- Nƣớc cam: 45ml 

- Nƣớc dƣa: 45ml 

- Si rô đƣờng: 10ml 

- Nƣớc chanh: 20ml 

- Si rô grenadine: 

10ml 

- Rƣợu angostura 

bitter: 1 dash 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Poco grand Lát cam 

- Cho tất cả các 

nguyên liệu vào 

bình lắc, lắc đều 

và mạnh rồi rót 

hỗn hợp ra ly đã 

chuẩn bị 

 

Pina Colada 

- Rƣợu light rum: 

45ml 

- Rƣợu malibu: 15ml 

- Nƣớc dứa: 120ml 

- Cốt dừa: 30ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Poco grand Lát dứa 

- Cho tất cả 

nguyên liệu vào 

bình lắc và lắc đều 

và mạnh 

- Rót hỗn hợp ra 

ly 

 

Tequila 

sunrise 

- Rƣợu tequila: 45ml 

- Nƣớc cam: 35ml 

- Si rô grenadine: 

15ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Poco grand 

hoặc 

Pilsner 

Lát cam 

- Cho đá vào ly, 

rót rƣợu tequila, 

rót nƣớc cam, rót 

si rô grenadine 
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Soul 

Happiness 

- Rƣợu Silver 

tequila: 60ml 

- Si rô dƣa hấu: 30ml 

- Nƣớc chanh: 20ml 

- Rƣợu oranger 

bitter: 2 dash 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Cocktail 
Lát dƣa 

hấu 

- Cho tất cả các 

nguyên liệu vào 

bình lắc, lắc đều 

và mạnh rồi rót 

hỗn hợp ra ly đã 

chuẩn bị 

 

Margarita 

- Rƣợu tequila: 45ml 

- Rƣợu cointreau: 

20ml 

- Nƣớc chanh: 15ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Margarita 
Lát chanh, 

viền muối 

- Cho tất cả các 

nguyên liệu vào 

bình lắc, lắc mạnh 

và đều và rót ra ly 

 

Cosmopolita

n 

- Rƣợu vodka: 40ml 

- Rƣợu cointreau: 

15ml 

- Nƣớc Cranberry: 

30ml 

- Nƣớc chanh: 15ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Cocktail Lát chanh 

- Cho tất cả 

nguyên liệu vào 

bình lắc, lắc mạnh 

và đều sau đó rót 

ra ly đã chuẩn bị. 

 

Sex on the 

beach 

- Rƣợu vodka: 40ml 

- Rƣợu peach 

schnapp: 20ml 

- Nƣớc cranberry 

juice: 40ml 

- Nƣớc cam: 40ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Hi-ball Lát cam 

- Cho đá vào ly đã 

chuẩn bị, lần lƣợt 

rót các nguyên 

liệu vào ly  

 

Black 

russian 

- Rƣợu vodka: 50ml 

- Rƣợu coffee 

liqueur: 20ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Rock Quả cherry 

- Cho đá vào 

ly đã chuẩn bị, rót 

rƣợu vodka sau đó 

rót rƣợu coffee 

liqueur 

Singapore 

Sling 

- Rƣợu gin: 30ml 

- Rƣợu cherry 

liqueur: 15ml 

Hi-ball Lát chanh 

- Cho đá vào ly đã 

chuẩn bị, rót lần 

lƣợt các nguyên 
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- Rƣợu cointreau: 10ml 

- Rƣợu D.O.M 

Bénédictine: 10ml 

- Si rô 

grenadine:10ml 

- Nƣớc chanh: 15ml 

- Nƣớc dứa/soda 

- Rƣợu Angostura 

bitter: 1 dash 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

liệu vào ly  

 

Dry Martini 

- Rƣợu gin: 60ml 

- Rƣợu dry 

vermouth: 10ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Martini Quả Olive 

- Cho đá vào ly 

trộn, lần lƣợt rót 

các nguyên liệu 

vào ly trộn, dùng 

thìa bar khuấy đều 

và rót ra ly.  

Paradise 

- Rƣợu gin: 45ml 

- Rƣợu apricot 

brandy: 20ml 

- Orange juice: 15ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Cocktail Lát cam 

- Cho tất cả 

nguyên liệu vào 

bình lắc, lắc đều 

và rót ra ly đã 

chuẩn bị 

 

B-52 

- Rƣợu Grand 

marnier: 10ml 

- Rƣợu bailey’s irish 

cream: 10ml 

- Rƣợu coffee 

liqueur: 10ml 

Cordial Đốt lửa 

- Rót lần lƣợt các 

nguyên liệu theo 

thứ tự để phân 

tầng  

 

Grasshopper 

- Rƣợu crème de 

cacao (white): 30ml 

- Rƣợu crème de 

menthe (green): 30ml 

Cocktail Quả cherry 

- Cho tất cả 

nguyên liệu vào 

trong bình lắc, lắc 

đều và mạnh và 
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- Kem tƣơi: 30ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

rót ra ly.  

Golden 

dream 

- Rƣợu galliano: 40ml 

- Rƣợu triple sec: 20ml 

- Orange juice: 20ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Cocktail Quả cherry 

- Cho tất cả 

nguyên liệu vào 

bình lắc, lắc đều 

và rót ra ly đã 

chuẩn bị 

Sangria 

- Rƣợu vang đỏ: 90ml 

- Rƣợu brandy: 30ml 

- Rƣợu cointreau: 15ml 

- Si rô đƣờng: 15ml 

- Mật ong: 10ml 

- Bột quế: 1 chút 

- Hoa quả tƣơi: 100gr 

- Đá viên: 3-5 viên 

Red wine 
Lát hoa 

quả 

- Hoa quả thái hạt 

lựu 

- Cho tất cả 

nguyên liệu vào 

bình lắc, lắc đều 

và rót ra ly đã 

chuẩn bị  

 

Mimosa 

- Rƣợu champage: 

90ml 

- Nƣớc cam: 90ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Champage Lát cam 

- Cho đá vào ly đã 

chuẩn bị lần lƣợt 

rót nƣớc cam, rót 

rƣợu champage để 

tạo phân tầng.  

French 75 

- Rƣợu champage: 

60ml 

- Rƣợu gin: 30ml 

- Nƣớc chanh: 15ml 

- Si rô đƣờng: 20ml 

- Đá viên: 3 – 5 viên 

Champage Lát chanh 

- Cho tất cả 

nguyên liệu vào 

bình lắc (trừ 

champage), lắc 

đều và rót ra ly đã 

chuẩn bị. 

- Rót champage 

lên hỗ hợp vừa rót 

ra ly để tạo phân 

tầng 

Bảng 3.3: Một số công thức cơ bản để pha chế cocktail 
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3.2.4. Kỹ thuật phục vụ cocktail 

3.2.4.1. Tiêu chuẩn 

 - Đảm bảo đúng thứ tự và định lƣợng các thành phần nguyên liệu theo công 

thức cocktail 

 - Chọn loại ly và dụng cụ pha chế phù hợp với loại cocktail 

 - Các kỹ thuật thao tác phải chuẩn và chính xác 

 - Sản phẩm phải đồng nhât về màu, mùi, vị của loại cocktail đó 

 - Khuôn mặt tƣơi vui, đúng tƣ thế tác phong của một bartender 

3.2.4.2. Trình tự thao tác 

 - Kiểm tra công thức  

 - Chuẩn bị: Nguyên liệu, dụng cụ 

 - Pha chế 

 - Hoàn thiện sản phẩm 

 - Phục vụ 

3.2.4.3. Yêu cầu về an toàn lao động 

  - Chú ý sử dụng cận trong các loại dụng cụ, trang thiết bị máy mọc (Máy 

xay, máy ép, bình lắc, dao…) 

 - Khu phục vụ chú ý an toan cho nhân viên và khách hàng 

3.2.4.4. Những sai phạm 

 - Sai phạm: Thiếu nguyên liệu 

 - Hậu quả: Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn 

 - Nguyên nhân: Đong nguyên liệu không chính xác 

 - Biện pháp khác phục: Chú ý đong đủ nguyên liệu theo định lƣợng 

3.3. Kiến thức cơ bản về quản lý và điều hành bar 

3.3.1.  Chức năng, nhiệm vụ của người quản lý và giám sát  

Kinh doanh Bar mang tính đặc thù rõ nét, vì vậy ngƣời quản lý điều hành, 

giám sát phải đƣợc đào tạo một cách cơ bản về chuyên môn và tổ chức các 

nguyên  quy tắc về quản lý tài chính, ngoại giao, an toàn, an ninh.   

Ngƣời quản lý có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch về lựa chọn tuyến 

doanh nghiệp linh hoạt và đào tạo đội ngũ nhân viên.  Ngoài ra phải có tầm nhìn 

chiến lƣợc trong xây dựng thƣơng hiệu, mở rộng trƣờng nâng cao tính cạnh 

tranh để phát triển một cách ổn định và vững chắc.   

3.3.1.1.  Một số chức năng, nhiệm vụ cơ bản của người quản lý  

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh  

- Tuyển chọn bồi dƣỡng và đào tạo nhân viên  
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- Xây dựng thị trƣờng và thƣơng hiệu  

- Bảo đảm an toàn, an ninh  

3.3.1.2 .  Cơ bản yêu cầu đối với người quản lý:  

- Có kiến thức nền tảng về nghiệp vụ chuyên môn  

- Có trình độ và khả năng về quản lý kinh doanh  

- Có hiểu biết về pháp luật giao tiếp  

- Có khả năng về ngoại giao  , hiểu biết về văn hóa, tâm lý  

- Có kỹ năng lãnh đạo, có uy tín và đƣợc mọi ngƣời tôn trọng  

- Bảo đảm về sức khỏe  

3.3.1.3.  Chức năng và nhiệm vụ giám sát phân tích  

- Giám sát các hoạt động kinh doanh Thanh theo lƣợng của các loại đồ uống 

và dịch vụ đi kèm  

- Kiểm tra, giải quyết báo cáo về chất lƣợng máy chủ  

- Kiểm tra,  quản lý tài sản trang thiết bị dụng cụ  

- Chăm sóc khách hàng và xây dựng các biện pháp  

- Phân công công việc và giám sát kiểm tra nhân viên dƣới Tiếp thị, thu hút 

quyền  

- Đào tạo và bồi dƣỡng nhân viên  

3.3.1.4.  Các cơ bản yêu cầu đối với người giám sát:  

- Đƣợc đào tạo cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn  

- Có kiến thức hiểu biết về quản lý giám sát  

- Có kỹ năng giao tiếp và đối ngoại  

- Có phẩm chất đạo đức và uy tín  Tín hiệu với lãnh đạo và cấp dƣới  

- Bảo đảm về sức khỏe  

3.3.2.Xây dựng kế hoạch hoạt động  

3.3.2.1.  Xây dựng kế hoạch kinh doanh  

Do tính toán đặc thù của sản phẩm và dịch vụ vì vậy và xây dựng kế hoạch 

kinh doanh yêu cầu phải hết sức lực học tập và phi hợp tác.  Một số tiêu chí 

thƣờng đƣợc áp dụng khi tiến hành x xây dựng kế hoạch kinh doanh nhƣ sau:  

- Căn cứ vào cơ sở vật chất kỹ thuật và khả năng tài chính 

- Căn cứ và mô hình và phong cách phục vụ 

- Căn cứ vào thị trƣờng khách hàng  

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật  

- Căn cứ vào khả năng trình độ của đội ngũ lao động  

- Căn cứ vào phong tục tập quán và vị trí kinh doanh.   

33.2.2.  Xây dựng về kế hoạch nhân sự:  

Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Bar đòi hỏi phải hết sức chặt chẽ và 

hiệu quả.  Căn cứ vào quy mô và hình thức để xây dựng một bộ máy hợp lý 
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nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức.   

Một số nguyên tắc để xây dựng kế hoạch nhân sự:  

- Xác định các tiêu chuẩn tuyển chọn lao động  

- Xây dựng các bản mô tả công công việc để phân công nhiệm vụ 

- Xây dựng các cơ chế và quy định có liên quan đến nhân  sự  

- Xây dựng kế hoạch về bồi dƣỡng và đào tạo nhân sự.   

3.3.2.3.  Xây dựng kế hoạch về Marketing 

Để phát triển kinh doanh một cách hiệu quả và bền vững, chúng ta phải có 

kế hoạch về Marketing nhằm xây dựng thƣơng hiệu thu hút và chăm sóc khách 

hàng.   

Kế hoạch Marketing đƣợc xây dựng dựa vào các yếu tố sau:  

- Căn cứ vào thị trƣờng và đối tƣợng khách 

- Căn cứ vào các quy định và cơ chế 

- Căn cứ vào sản phẩm đặc thù  

- Căn cứ vào thƣơng hiệu và chất lƣợng  dịch vụ 

3.3.3.  Giám sát và quản lý hoạt động của Bar  

3.3.3.1.  Giám sát và quản lý về nhân sự  

Quản lý và giám sát về nhân sự yêu cầu phải tuân thủ các nguyên tắc khoa 

học nhằm phát huy hiệu quả của vị trí công việc.  Để thực hiện tốt  quy trình này 

cần phải dựa vào các yếu tố sau:  

- Xây dựng bản mô tả công việc một cách cụ thể chi tiết, phân công trách 

nhiệm cho các chức danh 

- Xây dựng quy chế làm việc  

3.3.3.2.  Quản lý và giám sát về chất lượng:  

- Xây dựng các tiêu chuẩn cho các quy trình phục vụ 

- Kiểm tra và giám sát chất lƣợng sản phẩm 

- Kiểm tra và giám sát chất lƣợng phục vụ 

- Kiểm tra và giám sát về vệ sinh, an toàn và an ninh.   

3.3.3.3.  Quản lý và giám sát về trang thiết thiết bị dụng cụ và hàng hóa  

- Xây dựng danh mục đồ uống và định giá  

- Lập báo cáo thống kê về doanh thu hàng hóa và dự trữ  

- Lập báo cáo về danh mục tài sản thanh lý và mua sắm.   

3.3.4.  Một số lưu ý đối với người quản lý và giám sát  

Trong kinh doanh Bar để quản lý chặt chẽ và hiệu quả về các loại đồ uống 

tránh sự thất thoát và lãng phí, ngƣời quản lý và giám sát phải chú ý đến các 

phƣơng thức  gian lận và lỗi thƣờng gặp do nhân viên gây ra: 

3.3.4.1.  Rót ít hơn so với định lượng  

Ví dụ: 5 suất tiêu chuẩn đƣợc chia thành 6 suất phục vụ, 5 suất đồ uống 
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này y, mỗi suất bị mất đi 1/6 định mức tiêu chuẩn không ghi chép sổ sách và bỏ 

túi số tiền thu đƣợc từ  suất dôi ra đƣợc.   

3.3.4.2.  Pha đồ ăn uống vào trong chai  

Dùng nƣớc pha loãng các loại rƣợu mạnh và bỏ túi số tiền thu đƣợc từ lƣợng đồ 

uống dƣ ra đã đƣợc bán cho khách. Việc này dễ thực hiện với rƣợu Gin và Vodka, 

Rum trắng.  Rƣợu Cognac và Rum sẫm màu có thể đƣợc pha bằng nƣớc trà.   

3.3.4.3.  Mang đồ uống từ bên ngoài vào trong Bar  

Bán các loại đồ uống từ bên ngoài vào và không ghi sổ theo dõi bán hàng 

và bỏ túi số tiền thu đƣợc.   

3.3.4.4.  Không ghi sổ các suất đồ uống riêng lẻ  

Nhân viên đợi đến khi tổng lƣợng bằng lƣợng đồ uống của một chai đầy 

với lý do nếu khách hàng mua một chai nguyên thì thông thƣờng họ sẽ đƣợc 

hƣởng một khoản giảm giá, nhân viên pha chế sẽ đƣợc bỏ túi phần tiền chênh 

lệch này.   

3.3.4.5.  Thay đổ uống nhập khẩu bằng loại sản xuất trong nước cùng nhãn hiệu 

Loại nhập khẩu thƣờng đƣợc bán với giá cao hơn, vì vậy nhân viên thay 

bằng hàng nội sẽ bỏ túi phần tiền chênh lệch. 

3.3.4.6.  Tính tiền các suất đồ uống mà thực tế không phục vụ cho khách 

Tính quá số lƣợng để phục vụ cho một nhóm khách hoặc lợi dụng khách 

hàng không chú ý để ghi thêm và hƣởng tiền chênh lệch. 

3.3.4.7.  Rót quá định lượng để khách hàng được thưởng thức nhiều hơn.   

Có một số khách hàng sẽ đƣợc hƣởng phần rót thêm này và kéo theo những 

khách khác sẽ phải hứng chịu để bù lại phần rót quá 

3.3.4.8.  Sử dụng lại hóa đơn bán hàng mà khách đã trả tiền 

Lợi dụng sự quản lý không chặt chẽ trong hóa đơn tài chính, nhân viên sẽ sử 

dụng lại một số phiếu thanh toán phù hợp để thanh toán cho khách hàng mới và 

hƣởng phần chênh lệch  .   

3.3.4.9.  Đập vỡ các loại vỏ chai rồi đổ lỗi tại sự cố rủi ro và nhận một chai mới 

để thay thế chai bị vỡ và số tiền này sẽ được thu vào túi riêng  

3.3.4.10.  Không ghi chép nội dung bán hàng đúng quy định  

Ghi trƣớc vào sổ theo dõi bán hàng những đồ uống mà thực tế chƣa đƣợc 

bán với giá thấp hơn bình thƣờng (giá bán trong khoảng thời gian khuyến mại 

giờ hạnh phúc) và bỏ  túi phần tiền chênh lệch khi những đồ uống này đƣợc bán 

cho khách hàng với giá bình thƣờng theo quy định (cao hơn giá ghi).   

Vi dụ: vào những giờ có quy định khuyến mại trong ngày nhân viên pha chế 

đồ uống thực tế bán đƣợc 20 cốc bia với 10 cốc theo quy định mua 2 cốc chỉ phải 

trả tiền 1 cốc.  Sau sau giờ khuyến mại anh ta bán đƣợc 40 cốc bia với cách tính 

giá bình thƣờng ví dụ 2 USD/cốc bia.  Lúc này nhân viên đó sẽ ghi trong số là anh 

ta đã bán đƣợc 30 cốc bia trong những giờ khuyến mãi với giá của 15 cốc (theo 

đúng chính sách khuyến mãi) và sau đó bán lại 30 cốc với giá bình thƣờng. 

Trƣờng hợp này anh ta bỏ túi số tiền thu đƣợc của 5 cốc bia chênh lệch là 10 USD 
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3.3.5. Các phương pháp xây dựng danh mục đồ uống và định giá 

3.3.5.1. Trình tự thức uống trong thực đơn 

- Tùy thuộc vào quy mô và cách thức kinh doanh ta có thể xây dựng thực 

đoen theo trình tự khác nhau. Nếu trong một quán cà phê bình thƣờng thì ta có thể 

xây dựng danh mục đồ uống theo kiểu thời gian trong ngày (sáng – trƣa – tối)  

- Thực đơn đồ uông có thể xây dựng theo kiểu từng nhóm đồ uống đi với 

nhau. Nhƣ trà, cà phê, cao cao, sô cô la, sữa, nƣớc trái cây, sinh tố… 

- Thực đơn có số lƣợng và chất lƣợng đồ uống phù hợp cho từng khoảng 

thời gian trong ngày. 

- Thực đơn phải có cơ cấu đồ uống hợp lý  

- Thực đơn xây dựng phải phù hợp với điều kiện thực tế 

- Thực đơn phải đảm bảo yêu cầu về thẩm mỹ và hiệu quả kinh tế 

3.3.5.2. Các nguyên tắc khi sử dụng thức uống 

 Việc nắm bắt đƣợc nguyên tắc, khái niệm về đồ uống, cách phục vụ khách, 

cách quản lý hiệu quả là không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh uống. 

- Ngƣời quản lý. Trong hoạt động kinh doanh thực phẩm có quy mô lớn, thì 

ngƣời quản lý này chịu trách nhiệm cho các dịch vụ về thức uống trong toàn bộ 

chuỗi kinh doanh. Họ làm báo cáo chung về thức ăn và nƣớc uống cho giám đốc 

ẩm thực hoặc ngƣời trợ lý của giám đốc. Ơ những nơi hình thức kinh doanh nhỏ 

hơn thì trách nhiệm này thuộc về ngƣời đứng đầu nhóm nhân viên pha chế. 

Ngƣời quản lý thức uống có thể đào tạo, giám sát, lên lịch làm việc và đánh giá 

biểu hiện công việc cho nhân viên. Họ cũng thƣờng xuyên tham gia trong đội 

ngũ lên kế hoạch cho tiệc. 

Những công việc hàng ngày của ngƣời quản lý bao gồm mua hàng, quản lý 

kiểm kê những mặt hàng còn đạt tiêu chuẩn, thiết kế những chƣơng trình quản lý 

tăng doanh thu, xác định mức chi phí thức uống căn bản, và đƣa ra ngân sách 

hoạt động cho bộ phận của họ. Họ cũng có thể xuất phiếu tính tiền và/ hoặc quỹ 

tiền mặt cho nhân viên pha chế, đếm số rƣợu còn tồn ở quầy, và xoá máy tính 

tiền trƣớc sự hiện diện của nhân viên pha chế. 

Cuối mỗi ca, ngƣời quản lý phải xác định số doanh thu mà nhân viên pha chế 

lẽ ra phải thu đƣợc, nhận số tiền thật tế đã thu đƣợc, xác định số tiền nƣớc uống 
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bán đƣợc trong nhà hàng, bảo đảm hàng tồn ở quầy bar không bị thay đổi, và 

xuất bổ sung những thức uống đã bán gần hết. 

-Nhân viên pha chế: ngoài việc thực hiện những nguyên tắc cần thiết khi 

đóng và mở cửa có liên quan đến doanh thu, họ còn chịu trách nhiệm chế biến 

thức uống, và lau dọn. Nhân viên pha chế cũng có thể phục vụ khách tại quầy 

bar hay tại bàn. 

Ở một số nơi, nhân viên pha chế chuẩn bị toàn bộ cho một thức uống, trong 

khi ở những nơi khác trách nhiệm này thuộc về nhân viên phục vụ. Mỗi đơn vị 

phải phát triển những nguyên tắc riêng của họ tuỳ theo mô hình, thiết bị có sẵn, 

và số lƣợng nhân viên pha chế và nhân viên phục vụ. 

- Nhân viên phục vụ thức uống: nói chung, công việc của nhân viên phục vụ 

thức uống tƣơng tự nhƣ của nhân viên phục vụ thức ăn. Họ thực hiện những 

trách nhiệm đóng và mở cửa theo yêu cầu, theo dõi quy trình kiểm soát doanh 

thu, bán hàng gợi ý, và thực hiện những quy tắc phục vụ phù hợp. 

3.3.5.3. Xây dựng các công thức đồ uống 

Chi phí nguyên liệu và kiểm soát định lƣợng chỉ là hai trong số những yếu 

tố giúp bạn lên thực đơn nhà hàng hợp lý. Cách lên thực đơn khôn ngoan trong 

kinh doanh nhà hàng sẽ quyết định giá mỗi đồ uống, mang lại lợi nhuận cho nhà 

hàng và giúp thu hút khách hàng. Tuy nhiên, công việc này không hề đơn giản. 

Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến bạn một vài bí quyết để giải bài toán hóc búa này. 

Chi phí nguyên liệu 

Chi phí nguyên liệu chính là giá bán của một đồ uống so với chi phí nguyên 

liệu ban đầu đƣợc sử dụng để chế biến đồ uống này. Nếu chi phí nguyên liệu là 

100% thì chi phí nguyên liệu thƣờng chỉ chiếm 30% ~ 35% mà thôi. Ngoài chi 

phí nguyên liệu, chủ kinh doanh nhà hàng còn cần chi cho các khoản khác nhƣ: 

Tiền thuê mặt bằng, lƣơng nhân viên, các hóa đơn điện nƣớc… Do đó, nếu bạn 

tính chi phí nguyên liệu quá thấp thì nhà hàng sẽ không thu hồi lợi nhuận. 

Cách tính chi phí nguyên liệu có thể hiểu đơn giản qua ví dụ minh họa sau: Giả 

sử nhà hàng bạn bán cà phê. 

- Ta sẽ có cà phê 25 gr = 5.000 VND 
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- Phụ liệu đi kèm (Đƣờng, sữa,đá…) = 2.500 VND 

Tổng chi phí nguyên vật liệu cho một phần ăn là: 5000 + 2500 = 7.500 VND 

Công thức tính giá ly cà phê đƣợc bán ra: 

Chi phí nguyên vật liệu (giá gốc): 0,35 = Giá đồ uống (giá bán) ~ 7500 : 

0,35 = 21.428 VND 

Nhƣ vậy 21.428 VND là giá thấp nhất để có lãi từ cốc cà phê này. Nếu 

bạn càng tăng giá bán lên, đồng nghĩa với phần trăm giá gốc càng thấp (dƣới 

35%), thì bạn sẽ càng lãi trên từng đồ uống bán ra. Tuy nhiên, hãy cân nhắc việc 

tăng giá có làm ảnh hƣởng đến doanh thu ƣớc tính (số lƣợng của từng đồ uống) 

để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận hay không. 

Việc lên thực đơn nhà hàng cần cân đối giữa mức chi phí nguyên vật liệu 

trung bình của các đồ uống, doanh thu ƣớc tính (số lƣợng từng đồ uống) và điểm 

hòa vốn có thể ƣớc tính đƣợc phần trăm giá vốn hàng bán. 

Kiểm soát định lƣợng 

Việc lên thực đơn nhà hàng và tính giá cost giữ vị trí rất quan trọng trong 

công việc kinh doanh nhà hàng. Do đó, từ những khâu nhỏ nhƣ kiểm soát định 

lƣợng, quản lý nhà hàng cũng cần theo dõi sát sao. 

Một trong những lý do tạo nên sự thành công của mô hình chuỗi nhà hàng 

nằm ở việc nắm chắc kiểm soát định lƣợng. Các nhân viên pha chế trong những 

chuỗi nhà hàng này biết tƣờng tận mỗi đồ uống cần bao nhiêu phần trăm mỗi 

thành phần cần đƣa vào đồ uống. 

Để kiểm soát tốt định lƣợng đồ uống, quản lý nhà hàng cần lập quy tắc đo 

lƣờng mọi thứ cho nhân viên bếp và nhân viên pha chế. 

3.3.6.  Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing để phát triển và 

thu hút khách 

3.3.6.1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh 

Do tính đặc thù của sản phẩm và dịch vụ vì vậy việc xây dựng kế hoạch 

kinh doanh đòi hỏi phải hết sức khoa học và phù hợp. Một số tiêu chí thƣờng 

đƣợc áp dụng khi tiến hành xây dựng kế hoạch kinh doanh nhƣ sau: 

- Căn cứ vào cơ sở vật chất kỹ thuật và khả năng tài chính 

- Căn cứ và mô hình và phong cách phục vụ 



120 

- Căn cứ vào thị trƣờng khách 

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật 

- Căn cứ vào khả năng trình độ của đội ngũ lao động 

- Căn cứ vào phong tục tập quán và vị trí kinh doanh. 

3.3.6.2. Xây dựng kế hoạch về marketing 

Để phát triển kinh doanh một cách hiệu quả và bền vững, chúng ta phải có 

kế hoạch về marketing nhằm xây dựng thƣơng hiệu thu hút và chăm sóc khách 

hàng. 

Kế hoạch marketing đƣợc xây dựng dựa vào các yếu tố sau: 

- Căn cứ vào thị trƣờng và đối tƣợng khách 

- Căn cứ vào các quy định và cơ chế 

- Căn cứ vào sản phẩm đặc thù 

- Căn cứ vào thƣơng hiệu và chất lƣợng dịch vụ. 

3.4. Nghệ thuật giao tiếp với khách hàng và xử lý tình huống 

3.4.1. Nghệ thuật giao tiếp với khách hàng  

* Hãy cho khách hàng biết họ là người quan trọng 

Họ biết rằng Bar của bạn có rất nhiều khách hàng khác nhau nhƣng họ chỉ 

thực sự yêu quí nó nếu bạn khiến họ cảm thấy mình thực sự quan trọng với bạn.  

Hỏi khách hàng về những lời khuyên khách hàng nào cũng có sẵn những ý 

kiến cá nhân về cung cách làm việc của bạn và quán bar, và nếu họ đƣợc hỏi vào 

thời điểm thích hợp theo những cách thích hợp, đồng thời họ cảm thấy rằng bạn 

thực sự quan tâm đến câu trả lời, khách hàng sẽ đƣa cho bạn lời khuyên đó. 

*Nghệ thuật đặt câu hỏi 

Nghiên cứu thói quen của khách hàng chỉ ra rằng, 81% khách hàng từ bỏ 

nếu họ cảm thấy rằng đối phƣơng không có thiện chí giúp đỡ hoặc không chú ý 

đến nhu cầu của khách hàng. 

Ví dụ: Khách hàng muốn sử dụng một ly cocktail sáng tạo nhẹ nhàng và có vị 

hoa quả, nhƣng họ lại nghe nhân viên “thao thao bất tuyệt” về những loại cocktail cổ 

điển, điều này dƣờng nhƣ đã đi sai với nhu cầu cần mua của khách hàng. 

Đặt câu hỏi cũng là cách giao tiếp với khách hàng thông minh và hiểu rõ 

hơn nhu cầu của khác hàng. 

“Em có thể giúp gì cho Anh/chị?” chứ không phải “Anh/chị muốn gì”. 

Luôn cƣời nói thật tâm chứ không đón khách bằng thái độ lạnh nhạt. Giải 

đáp đầy đủ thắc mắc, khiếu nại của họ chứ không phải làm lơ. Hãy luôn luôn 

phải giữ thể diện cho khách hàng. Đặc biệt, đừng bao giờ có thái độ, phân biệt 

đối xử với khách hàng. 
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Em/cháu…có thể giúp gì cho anh/chú…? Bạn muốn mang lại niềm vui 

cho khách hàng, chứ không phải bạn cho khách hàng một cái gì đó“. Khách 

hàng không muốn giao tiếp với những ngƣời quan liêu, cứng nhắc, nên ngƣời 

phục vụ cần nhã nhặn tìm hƣớng giải quyết linh hoạt trong chừng mực có thể. 

Hãy nhớ: “đừng để khách hàng thất vọng”. 

* Giúp đỡ khách hàng nhiệt tình 

Giúp đỡ khách hàng trong mọi tình huống, từ tƣ vấn đồ uống cho khách 

đến việc xử lý nhu cầu của khách,  trong mọi trƣờng hợp khi khách có thắc mắc 

thì nhân viên phải nhiệt tình giúp đỡ giải quyết vấn đề, vấn đề nào không giải 

quyết đƣợc thì phải nhờ cấp trên giải quyết. 

* Kiên định quan điểm 

Không nên gió chiều nào che chiều ấy mà cần phải học cách nói lời của 

chính mình. Nhƣng cũng không đƣợc phản bác quan điểm của ngƣời khác mà đề 

xuất các phƣơng án giải quyết hợp lý. 

* Nhân viên bar đừng chỉ biết nói và nói 

Cần bình tĩnh nói, tránh biến cuộc nói chuyện thành cuộc thi hùng biện. 

Việc tranh luận với ngƣời khác cũng là điều quan trọng, tuy nhiên, bạn nên biết 

khi nào mình cần tranh biện, khi nào không để có thể giao tiếp tốt hơn trong 

kinh doanh. Bạn có thể đăng ký khóa học Kỹ năng giao tiếp ứng xử thông minh 

để nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình. 

* Hiểu rõ thông điệp của người nói 

Hãy nhớ rằng những gì ngƣời khác nói và những gì chúng ta nghe có thể 

hoàn toàn khác nhau! mọi sự chắt lọc, giả định, phê phán cũng nhƣ tin tƣởng mang 

màu sắc cá nhân của chúng ta có thể sẽ bóp méo những gì chúng ta nghe đƣợc. 

Thay vì nói ”Bạn nên làm thế này”, bạn nên sử dụng một số cách nói khác 

thể hiện rõ sự tôn trọng của mình, ví dụ nhƣ ”một cách khá khả thi là..” hoặc ” 

có một cách đã giúp tôi trong trƣờng hợp tƣơng tự nhƣ thế này là X. Nếu bạn 

nghĩ nó sẽ giúp ích đƣợc cho bạn thì tôi rất vui lòng chia sẻ với bạn điều đó”. 

Điều gì có thể khiến cả hai ngƣời cùng thích thú (ví dụ nhƣ việc gỡ rối 

một vấn đề nào đó)? Một cách để bắt đầu khám phá ra điểm tƣơng đồng chính là 

việc chia sẻ các dự định thầm kín của mình- ví dụ nhƣ bạn có thể nói: “Dự định 

của tôi khi chia sẻ với bạn về điều này chính là để giúp bạn thành công trong 

công việc”. 

* Bán những lợi ích chứ không bán đặc tính của sản phẩm 

Lỗi lớn nhất mà nhân viên phạm phải là cứ tập trung miêu tả sản phẩm và 

dịch vụ của mình. Trong khi việc tốt hơn nên làm là nói về những điều khiến 

cho sản phẩm đó trở nên quan trọng. 

* Bán cho những người có khả năng mua nhất. 
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Khách hàng tiềm năng tốt nhất của bạn là ngƣời rất quan tâm tới sản 

phẩm hoặc dịch vụ của bạn và có nguồn tài chính để mua nó. “Nếu bạn đang bán 

đồ uống, đừng cố gắng bán nó cho những ngƣời chƣa từng dùng loại sản phẩm 

này trƣớc đó”, lời khuyên đƣa ra là “Hãy bán cho những ngƣời đã từng dùng sản 

phẩm này hoặc những ngƣời bạn biết là có nhu cầu mua. Hãy chỉ cho họ thấy 

các sản phẩm của bạn tốt nhƣ thế nào”. 

* Giao tiếp để tạo sự khác biệt  

Tại sao khách hàng nên đến quán bar của bạn mà không nên đến quán bar 

của đối thủ cạnh tranh với bạn chào mời? Gợi ý đó là, nên tạo ra ít nhất 3 lý do 

để khách hàng mua sản phẩm của bạn: Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hoạt 

động nhanh hơn, giá rẻ hơn và có chất lƣợng cao hơn. 

* Tiếp cận khách hàng trực tiếp. 

Việc đầu tƣ một số tiền lớn vào quảng cáo trên các ấn phẩm hoặc gửi mail 

trực tiếp là một trong những cách kém hiệu quả nhất đối với những ngƣời quản 

lý lần đầu làm kinh doanh. Không có đƣờng tắt trong việc tiếp cận mang tính 

chất cá nhân. Hãy gặp gỡ với từng khách hàng của bạn, nếu không gặp trực tiếp 

thì ít nhất cũng gọi điện thoại. 

* Hướng tới lần bán hàng kế tiếp. 

Gần 85% các vụ mua bán diễn ra thông qua con đƣờng truyền miệng: 

“Chúng là kết quả của việc một ai đó nói với bạn bè hoặc đồng nghiệp rằng nên 

mua một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó bởi chính họ đã từng có đƣợc sự hài 

lòng”. Vì vậy, cần tập trung xây dựng các vụ mua bán trong tƣơng lai với mỗi 

khách hàng. “Tất cả những việc bạn làm đều phải hƣớng tới các lần mua bán 

tiếp theo”. 

Ai mới bắt đầu bán hàng cũng sẽ có những khó khăn nhất định, nhất là việc 

bạn tiếp xúc với khách hàng ngay từ lần đầu tiên. Bạn có thể nâng cao hơn nữa tỷ 

lệ thành công trong các lần bán hàng bằng cách tìm hiểu hết mức có thể về khách 

hàng tiềm năng của bạn, đặc biệt tập trung tìm hiểu các nhu cầu của họ. 

* Xây dựng mối quan hệ ngay từ đầu 

Việc xây dựng mối quan hệ ngay từ đầu mang lại những lợi ích cho bạn 

và cả khách hàng. Trƣớc khi thảo luận kinh doanh, cần xây dựng mối quan hệ 

với khách hàng tiềm năng. Bạn cần chuẩn bị những gì? Tìm hiểu xem liệu bạn 

và khách hàng đó có cùng quen biết một ngƣời nào đó? Hoặc tìm hiểu một chút 

liên quan đến đời sống cá nhân của khách hàng cũng là một điều nên đƣợc lƣu ý. 

Cách giao tiếp với khách hàng một cách thông minh chính là hãy tìm hiểu 

thêm thông tin khách hàng giúp bạn có đƣợc sự gần gũi hơn khi tiếp cận khách 

hàng tiềm năng, thay vì bạn không biết một chút thông tin nào của họ. 

* Thăm dò sâu hơn 
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Nếu một khách hàng tiềm năng nói với bạn rằng: “Chúng tôi đang tìm cách 

tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả”, và bạn ngay lập tức nói với anh ta bằng 

cách nào các sản phẩm của bạn đáp ứng các yêu cầu đó, thì lời nhận xét của 

Richardson là: “Một ngƣời bán hàng thực sự khôn ngoan sẽ không làm nhƣ vậy”. 

Cần hỏi thêm để thăm dò sâu hơn chính là cách giao tiếp với khách hàng 

hiệu quả và đạt đƣợc nhiều lợi ích cho cả hai. “Tôi hiểu tại sao điều đó quan 

trọng. Có thể cho tôi ví dụ cụ thể đƣợc không?”. Richardson gợi ý: hỏi để biết 

thêm thông tin và nhờ vậy bạn có thể xác định vị trí sản phẩm của bạn tốt hơn và 

hiểu các nhu cầu của khách hàng. 

* Học cách lắng nghe 

Bạn có biết rằng, khách hàng sẽ cảm thấy khó chịu nhƣ thế nào nếu những 

ngƣời bán hàng nói liên tục trong suốt thời gian giới thiệu sản phẩm khiến khách 

hàng cảm thấy nhàm chán và thƣờng làm mất cơ hội của mình. 

Do đó, bạn cần dừng lại lắng nghe ít nhất 50% số thời gian dành cho việc 

giới thiệu. Bạn có thể nâng cao kỹ năng lắng nghe của mình bằng cách ghi chép 

vắn tắt, quan sát ngôn ngữ hành động của khách, không nhảy xổ vào kết luận mà 

tập trung vào điều mà khách hàng đang nói. 

* Chăm sóc thường xuyên 

Đừng nghĩ rằng, khách hàng mua hàng của bạn xong rồi thì là xong, nếu 

không đƣợc chăm sóc đúng cách, khách hàng của bạn cũng sẽ nhanh chóng bị 

đối thủ cạnh tranh tƣ vấn mà thôi. Việc cần làm của nhân viên chăm sóc khách 

hàng là gì? 

Hãy viết thƣ cảm ơn, gọi điện cho khách hàng sau khi bán hàng để đảm bảo 

họ hài lòng và duy trì mối quan hệ trong tƣơng lai. Đây là cách giao tiếp với 

khách hàng vô cùng thông minh và khiến khách hàng cảm thấy hài lòng khi tiếp 

xúc với bạn.  “Bạn phải ở phía trƣớc khách hàng và luôn bày tỏ sự quan tâm cũng 

nhƣ trách nhiệm”, Richardson nói. “Việc theo sát khách hàng là rất tích cực”. 

3.4.2. Xử lý các tình huống 

Trong kinh doanh nhà hàng, việc tiếp xúc với nhiều khách hàng là điều 

không tránh khỏi, bao gồm cả việc phải đối mặt với những khách hàng kêu ca, 

chê sản phẩm, giận dữ và thậm chí khiếu nại gay gắt. Để có thể giải quyết đƣợc 

vấn đề với những vị khách này thì các nhân viên phục vụ cần có kỹ năng xử lý 

tình huống để tránh gây ảnh hƣởng tới hình ảnh của nhà hàng. 

Mặt khác, trong quá trình phục vụ thì những sai sót xảy ra không hiếm 

gặp. Dù lỗi sai ở nhà hàng, khách hàng hay các nhân viên phục vụ thì hãy nhớ 

rằng: Khách hàng luôn luôn đúng. Các nhân viên phải để quyền lợi của khách 

hàng lên đầu và cố xử lý tình huống sao cho vừa lòng khách mà vẫn không gây 

thiệt hại tới nhà hàng. 
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Ví dụ: Khi khách hàng phàn nàn về chất lƣợng đồ ăn tại nhà hàng thì lúc 

này bạn hãy: 

 Lắng nghe những gì khách hàng nói 

 Thể hiện sự cảm thông với khách hàng 

 Làm rõ vấn đề phàn nàn của khách hàng 

 Đƣa ra cách giải quyết nhƣ: Xin lỗi và bồi thƣờng bằng món ăn 

khác, giảm giá 50% bữa ăn,.… 

 

 

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chƣơng 3 

 

1. Nêu một số nguyên tắc cơ bản trong việc pha chế và phục vụ trà, cà phê. 

2. Nêu và phân tích một số nguyên tắc cơ bản trong việc pha chế và phục vụ các 

loại nƣớc hoa quả và các loại mocktail. 

3. Trình bày các phƣơng pháp và kỹ thuật pha chế cocktail. 

4. Phân tích vai trò nhiệm vụ của quản lý và giám sát bar. 

5. Nêu các nguyên tắc cơ bản để xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch 

marketing, kế hoạch nhân sự. 

6. Trình bày các phƣơng thức gian lận trong quá trình phục vụ bar của nhân 

viên. 
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PHỤ LỤC 

Một số công thức pha chế cocktail 

 * Moscow mule 

 đây là loại cocktail do một ngƣời mỹ sáng tạo, tên gọi có hàm ý rằng tửu 

lƣợng của ngƣời nga cao. đây là loại cocktail có lƣợng dùng nhiều, đầy ly 

highball. lƣợng rƣợu vodka có thể thêm bớt tuỳ theo tửu lƣợng ngƣời uống. 

 - nguyên liệu: 

 + 45ml rƣợu vodka 

 + vài giọt angostura bitters (rƣợu đắng) 

 + 1 muỗng cà phê nƣớc cốt chanh 

 + khoảng 90ml ginger beer (bia gừng) 

 + 1 cốc đá viên 

- kỹ thuật pha chế: 

 + cho rƣợu vodka + rƣợu đắng + nƣớc cốt chanh vào ly hỗn hợp đã cho sẵn 

nửa ly đá viên. dùng thìa khuấy trộn đều và làm lạnh thức uống. 

 + dùng dụng cụ lƣợc đá úp trên ly hỗn hợp, rót thức uống ra ly đã cho sẵn 

vài viên đá. 

 + chế bia gừng vào ly cho có vị vừa uống. 

+ cho vào ly vài lát chanh cắt mỏng để trang trí và tạo thêm mùi vị cho thức 

uống. 

 

  

* Screwdriver 

loại cocktail này đƣợc mọi ngƣời đồn rằng đã đƣợc sáng tạo bởi một ngƣời 

thợ máy. có lẽ anh ta đã dùng cái tuốc-nơ-vít (đồ nghề của mình) để khuấy rƣợu 

vodka với nƣớc cam mà món cocktail đƣợc gọi là “screwdriver”. đây là loại 
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cocktail giúp làm tỉnh táo, thƣờng uống vào buổi trƣa. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu vodka 

+ 120ml nƣớc cam 

+ vài viên đá 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá vào ly tumbler, chế rƣợu vodka và nƣớc cam vào, khuấy đều. 

+ phục vụ với ống hút. 

+ trang trí miếng cam và vỏ cam xoắn thả vào trong ly. 

 

* White russian: 

đây là loại cocktail đi cặp với “black russian”, các bartender thƣờng giới 

thiệu món này cho phái nữ, còn black russian dành cho cam. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu vodka 

+ 20ml rƣợu kalua (hoặc tia maria) 

+ 20ml kem sữa tƣơi. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá viên vào ly rocks, rót lần lƣợt các loại rƣợu và kem sữa tƣơi vào. 

+ khuấy để trộn đều và làm lạnh thức uống. 

+ trang trí với lát chanh gắn trên miệng ly. 
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* Black russian 

đây là loại cocktail dùng sau bữa tối, có thể giảm ngọt bằng cách thêm vào 

vài giọt chanh. khi thêm chanh vào, cocktail có tên gọi là “black magic”. ngƣời 

ta cho rằng những ngƣời ít tiếp xúc xã hội có thể uống cocktail khi thƣ giãn với 

một điếu thuốc sau bữa tối. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu vodka 

+ 20ml rƣợu kahlua (hoặc tia maria) 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá viên vào ly rocks, rót lần lƣợt các loại rƣợu vào. 

+ khuấy để trộn đều và làm lạnh thức uống. 

+ trang trí với lát chanh gắn trên miệng ly. 

 

 

* Harvey wallbanger 

chuyện kể rằng harvey là một vận động viên lƣớt sóng. sau khi thua cuộc ở 

một cuộc thi quan trọng, anh ta an ủi mình quá mức với loại rƣợu yêu thích 

“screwdriver” và một ít rƣợu ngọt galliano của ý. khi rời quán bar, anh ta bƣớc 
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loạng choạng và nhảy bật từ bức tƣờng này sang bức tƣờng khác. mọi ngƣời gọi 

anh ta là “harvey wallbanger” và thức uống anh ta dùng ngày hôm đó cũng đƣợc 

gọi cùng tên. 

- nguyên liệu: 

+ 30ml rƣợu vodka 

+ 60ml nƣớc cam 

+ 30ml galliano (rƣợu ngọt hƣơng thảo mộc của ý) 

+ 1 cốc đá nhuyễn. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá vào ly goblet, chế rƣợu vodka và nƣớc cam vào, khuấy đều. 

+ chế galliano vào sau cùng. 

+ phục vụ với ống hút. 

+ trang trí thêm miếng vỏ cam xoắc và lát khế gắn trên miệng ly nếu thích. 

 

* Bloody mary 

loại vodka nhãn hiệu western dùng phổ biến nhất khi pha chế “bloody mary”. 

tuy nhiên, với nhãn vodka quen thuộc nào bạn cũng có thể pha chế loại cocktail 

này. mỗi ngƣời có thể thƣởng thức “bloody mary” theo kiểu riêng của mình. trong 

cuốn sách tựa đề “the fine art of mixing drinks”, david embury mo tả loại cocktail 

này nhƣ là một thứ thuốc độc có ma thuật đƣợc pha chế kết hợp từ một loại độc 

dƣợc và một loại thuốc giải độc. những ngƣời sành rƣợu thì cho thêm rƣợu sherry 

và muối cần trong thức uống này. những ngƣời khác thì dùng lá cần và lòng trắng 

trứng, tuỳ thuộc bạn muốn đó là một món thức uống hay một món ăn. thích hợp 

dùng vào giữa buổi sáng. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu vodka 

+ 120ml nƣớc ép cà chua 

+ 1 muỗng cà phê nƣớc cốt chanh 
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+ vài giọt worcestershire sauce (xốt kíp chấp) 

+ vài giọt tabasco sauce (xốt tiêu) 

+ 1 muỗng cà phê muối cần 

+ 1/2 muỗng cà phê tiêu 

+ 1 cốc đá viên 

+ 1 cốc đá nhuyễn. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá nhuyễn vào nửa ly hỗn hợp, cho rƣợu vodka và nƣớc ép cà chua 

vào, khuấy đều. 

+ kế đến cho nƣớc chanh và 2 loại xốt vào (chú ý lƣợng vừa dùng, nhất là 

xốt tiêu rất cay). 

+ dùng dụng cụ lƣợc đá để rót thức uống ra ly phục vụ đã cho sẵn nửa ly đá 

viên. trang trí với cọng cần tây thả vào ly nhƣ thìa khuấy. 

+ dùng que xiên xen kẽ trái ô liu và cà bi, rồi đặt ngang miệng ly. 

 

* Chi chi 

đây là một loại cocktail có thể dùng trêu ngƣơi bởi hình thức và mùi thơm 

của nó giống nhƣ một ly sinh tố. đây là thức uống dùng vào buổi chiều và tối. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu vodka 

+ 15ml rƣợu cointreau 

+ 30ml kem dừa 

+ 120ml nƣớc dứa 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá viên và các nguyên liệu vào bình lắc, lắc kỹ để hoà trộn thức uống 
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rồi rót ra ly. 

+ có thể thực hiện loại cocktail này bằng cách trộn bằng máy sinh tố với đá 

nhuyễn. 

+ trang trí miếng dứa và trái anh đào. 

 

* Kamikaze 

loại cocktail này có tên gọi “thần phong” tƣởng niệm các phi công của một 

phi đội nhật (thời chiến tranh thế giới thứ hai) đã chủ tâm lái máy bay đâm vào 

tàu chiến của địch theo kiểu tấn công cảm tử. 

- nguyên liệu: 

+ 30ml rƣợu vodka 

+ 30ml rƣợu cointreau 

+ 30ml nƣớc cốt chanh 

+ 1 cốc đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho tất cả nguyên liệu vào bình lắc, lắc kỹ để trộn đều hỗn hợp và làm 

lạnh thức uống. 

+ rót thức uống ra ly cocktail. 

+ trang trí với que xiên các lát chuối và quả anh đào gác ngang miệng ly. 
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* Brandy alexander 

Đây là loại cocktail cao cấp đƣợc dùng sau bữa ăn tối. đồ uống này có vị ngon 

của kẹo và sức cám dỗ đặc biệt của brandy. 

- nguyên liệu 

+ 30ml rƣợu brandy 

+ 30ml créme de cacao 

+ 30ml kem sữa tƣơi 

+ một ít bột nutmeg (bột nhục đậu khấu) 

+ 1 ít đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá viên vào 2/3 bình lắc, đong lần lƣợt 2 loại rƣợu và kem sữa tƣơi 

vào bình lắc. 

+ lắc mạnh khoảng 20 giây để trộn đều và làm lạnh đồ uống. 

+ rót đồ uống ra ly cocktail đã ƣớp lạnh. 

+ trang trí trái dâu gắn trên miệng ly. 

+ rắc bột nhục đậu khấu lên mặt thức uống. 

 

* Brandy alexander 

Đây là loại cocktail cao cấp đƣợc dựng sau bữa ăn tối. đồ uống này cú vị 

ngon của kẹo và sức cỏm dỗ đặc biệt của brandy. 

- nguyên liệu 

+ 30ml rƣợu brandy 

+ 30ml crộme de cacao 

+ 30ml kem sữa tƣơi 
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+ một ớt bột nutmeg (bột nhục đậu khấu) 

+ 1 ớt đỏ viờn. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đỏ viờn vào 2/3 bình lắc, đong lần lƣợt 2 loại rƣợu và kem sữa tƣơi 

vào bình lắc. 

+ lắc mạnh khoảng 20 giây để trộn đều và làm lạnh đồ uống. 

+ rót đồ uống ra ly cocktail đó ƣớp lạnh. 

+ trang trí trỏi dừu gắn trên miệng ly. 

+ rắc bột nhục đậu khấu lên mặt thức uống. 

 

 

* Between the sheets 

Đây là loại cocktail cổ điển dùng trƣớc khi đi ngủ để giúp bạn có một giấc 

ngủ ngon. 

- nguyên liệu: 

+ 30ml rƣợu brandy 

+ 30ml rƣợu bacardi rhum 

+ 30ml rƣợu cointreau 

+ 15ml nƣớc chanh. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho các nguyên liệu trên vào bình lắc, cho một ít đá viên, lắc đều. 

+ rót đồ uống ra ly cocktail đã ƣớp lạnh. 

+ trang trí một miếng chanh trên miệng ly. 
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* The stinger 

Với loại cocktail này bạn có thể dùng bất cứ loại rƣợu mạnh nào kết hợp với 

rƣợu ngọt hƣơng bạc hà cũng đƣợc. tuy nhiên, ngon và đặc biệt nhất vẫn là sử 

dụng rƣợu brandy. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu brandy 

+ 15ml crème de menthe 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho hai loại rƣợu vào bình lắc cùng với đá viên, lắc nhanh để trộn đều và 

làm lạnh thức uống. 

+ rót thức uống ra ly cocktail đã ƣớp lạnh. 

 

* Brandy crusta 

Có nhiều công thức biến đổi từ loại cocktail cổ điển này, nhƣng dƣới đây là 

công thức thông dụng nhất. bạn cần một ít đƣờng viền trên miệng ly. nƣớc ép 

anh đào có thể dùng thay rƣợu ngọt hƣơng anh đào nhƣng bạn phải dùng thêm 

nƣớc đƣờng. các loại rƣợu mạnh khác nhƣ gin, rhum, whisky có thể dùng thay 

brandy trong thức uống này. 

- nguyên liệu: 

+ 30ml rƣợu brandy 
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+ 15ml maraschino liquer (rƣợu ngọt hƣơng anh đào) 

+ 30ml nƣớc cam tƣơi 

+ vài giọt angostura bitters (rƣợu đắng) 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá viên cùng tất cả nguyên liệu vào bình lắc, lắc kỹ để trộn đều và làm 

lạnh thức uống. 

+ rót thức uống ra ly đã viền đƣờng trên miệng ly. 

+ trang trí với miếng vỏ chanh xoắn gắn trên miệng ly. 

 

* Eggnog 

Eggnog là loại thức uống tuyệt vời để khởi đầu cho một ngày vì nó cung cấp 

nhiều năng lƣợng cho cơ thể. có thể không dùng rƣợu mạnh trong thức uống 

hoặc thêm brandy hay rhum hoặc cả hai loại rƣợu này. tuy nhiên, brandy eggnog 

đƣợc dùng phổ biến nhất. với loại thức uống này các bạn có thể dùng nóng bằng 

cách hâm sữa trên bếp rồi mới pha chế hoặc dùng lạnh bằng cách cho vào bình 

lắc với đá viên. 

- nguyên liệu: 

+ 30ml rƣợu brandy 

+ 30ml rƣợu rhum trắng 

+ 90ml sữa tƣơi 

+ 1 lòng đỏ trứng gà 

+ 1 muỗng cà phê đƣờng lƣng 

+ một ít nutmeg (bột nhục đậu khấu). 

- kỹ thuật pha chế: 

+ đánh tan lòng đỏ trứng với một muỗng cà phê đƣờng, rồi chế hai loại rƣợu 



136 

vào, khuấy đều. 

+ chế sữa tƣơi đun nóng vào ly. 

+ rắc bột nhục đậu khấu lên trên mặt thức uống. 

 

* Olympic cocktail 

Đây là một loại cocktail hấp dẫn giúp làm khoẻ khoắn cơ thể, làm cân đối 

bữa ăn trƣa trong những ngày hè nóng nực. 

- nguyên liệu: 

+ 30ml rƣợu brandy 

+ 30ml curacao (rƣợu ngọt hƣơng vỏ cam chanh) 

+ 30ml nƣớc cam 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho tất cả nguyên liệu vào ly hỗn hợp đã cho sẵn đá viên. khuấy để trộn 

đều và làm lạnh thức uống. 

+ rót thức uống ra ly đã ƣớp lạnh, dùng lƣợc đá để giữ lại đá trong ly. 

 

 



137 

* Brandy, lime and soda 

Đây là một loại thức uống hỗn hợp làm tỉnh táo, có thể dùng vào bất cứ thời 

gian nào trong ngày. dùng chanh vàng và một ít rƣợu ngọt hƣơng chanh để làm 

hƣơng chủ đạo cho thức uống. 

- nguyên liệu: 

+ 30ml rƣợu brandy 

+ 15ml lime juice (nƣớc cốt chanh vàng) 

+ 15ml lime cordial (rƣợu ngọt hƣơng chanh) 

+ soda 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá viên vào ly, rót lần lƣợt rƣợu brandy + nƣớc cốt chanh + rƣợu ngọt 

hƣơng chanh vào, khuấy đều. 

+ chế soda vào sau cùng (lƣợng soda tuỳ ý, dùng càng nhiều soda thì 

cocktail càng kém đậm đà). 

+ trang trí với lát chanh gắn trên miệng ly. 

 

* Brandy alexander punch 

Cocktail pha thố thích hợp dùng phục vụ trong các buổi lễ hội, tiệc tùng và 

có thể phục vụ cho nhiều ngƣời một lúc. công thức dƣới đây vừa lƣợng cho 12 

ngƣời dùng. điểm đặc biệt là loại cocktail này sau khi pha xong trong thố thuỷ 

tinh cần đƣợc rót phục vụ ngay cho khách trong ly cocktail. 

- nguyên liệu: 

+ 1 chai rƣợu brandy (750ml) 

+ 1/2 chai crème de cacao (rƣợu ngọt hƣơng cacao, 375ml) 

+ 1 hộp kem sữa tƣơi khoảng 900g 

+ một ít bột nutmeg (bột nhục đậu khấu) 

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.drinkoftheweek.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/irishtrinity.jpg&imgrefurl=http://drinkoftheweek.com/blog/tullamore-dew-irish-whiskey/&h=601&w=450&sz=191&hl=vi&start=8&tbnid=GhehcWWbPeLgHM:&tbnh=135&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dbrandy,%2Blime%2Band%2Bsoda%2Bcocktail%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi%26sa%3DG
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.drinkoftheweek.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/irishtrinity.jpg&imgrefurl=http://drinkoftheweek.com/blog/tullamore-dew-irish-whiskey/&h=601&w=450&sz=191&hl=vi&start=8&tbnid=GhehcWWbPeLgHM:&tbnh=135&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dbrandy,%2Blime%2Band%2Bsoda%2Bcocktail%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dvi%26sa%3DG


138 

+ 12 trái anh đào đỏ 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho rƣợu brandy + rƣợu ngọt hƣơng cacao và kem sữa tƣơi vào thố lớn, 

dùng máy đánh trứng đánh cho hỗn hợp này đặc lại. 

+ cho đá vào thố thuỷ tinh, rồi cho hỗn hợp kem vừa đánh đặc vào. 

+ rắc bột nhục đậu khấu lên mặt thức uống và trang trí thêm với trái anh 

đào. 

+ phục vụ ngay bằng cách múc thức uống ra các ly cocktail cho khách dùng. 

 

* Brandy highball 

Trƣớc đây, một số nhà ga ở mỹ đã dùng ký hiệu trái banh tròn treo trên một 

cái lỗ để thông báo cho các lái tàu biết rằng tàu đến muộn. trái banh tròn treo 

cao có ý nhắc các bác tài cần chạy nhanh hơn. sau đó từ “highball” cũng dùng 

diễn tả các loại thức uống đơn giản, pha chế nhanh. các thức uống thuộc nhóm 

highball không đòi hỏi sự pha chế chính xác, nhƣng thành phần thƣờng gồm 

rƣợu mạnh + vài giọt rƣợu đắng + soda ƣớp lạnh, khuấy nhẹ với đá viên là có 

thể dùng đƣợc. rƣợu mạnh brandy và whisky đƣợc dùng phổ biến nhất để pha 

chế loại thức uống này. 

- nguyên liệu: 

+ 30-40ml rƣợu brandy (750ml) 

+ vài giọt angostura bitters (rƣợu đắng) 

+ soda hay ginger ale (soda gừng) ƣớp lạnh 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ tráng đều ly với vài giọt rƣợu đắng, cho đá viên rồi chế rƣợu brandy vào. 

+ chế soda hay soda gừng đã ƣớp lạnh vào. 
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+ khuấy nhẹ là dùng đƣợc. có thể trang trí thêm miếng vỏ cam hay chanh 

cho vào ly cho đẹp mắt.+ tráng đều ly với vài giọt rƣợu đắng, cho đá viên rồi 

chế rƣợu brandy vào. 

+ chế soda hay soda gừng đã ƣớp lạnh vào. 

+ khuấy nhẹ là dùng đƣợc. có thể trang trí thêm miếng vỏ cam hay chan”. 

 

 

 

* Extra special coffee 

Khi thời tiết bắt đầu se lạnh cũng là thời điểm thích hợp nhất để dùng thức 

uống này. chọn cà phê càng ngon để pha chế thì thức uống càng đặc biệt. bạn có 

thể dùng kem sữa tƣơi đánh nổi cho lên mặt thức uống hoặc chế kem lỏng tạo 

thành lớp trên cà phê. dùng ly coffee mug để phục vụ thức uống này. 

- nguyên liệu: 

+ 30ml rƣợu brandy 

+ 30ml tia maria (rƣợu ngọt hƣơng cà phê) 

+ 15ml cointreau (rƣợu ngọt hƣơng vỏ quýt) 

+ 60ml cà phê đen 

+ whipped cream (kem sữa tƣơi đã đánh nổi). 

- kỹ thuật pha chế: 

+ hâm nóng rƣợu brandy + tia maria + cointreau trên lửa nhỏ đến khi rƣợu vừa 

ấm. 

+ rót rƣợu ra ly coffee mug 

+ tiếp tục cho cà phê đen vào ly. có thể thêm đƣờng vừa uống (nếu thích), 

tuy nhiên thức uống này đã đƣợc làm ngọt bởi 45ml rƣợu ngọt. 

+ bát kem sữa tƣơi đã đánh nổi và bảo quản lạnh lên trên cùng. 
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* Whisky sour 

Đây là loại cocktail giúp làm tỉnh táo cơ thể, thƣờng dùng trƣớc bữa ăn tối. 

thƣờng dùng whisky của mỹ hay của scốt-len. cần dùng nƣớc đƣờng trong thức 

uống này thay cho đƣờng cát vì cần độ hoà tan cao của các loại nguyên liệu trong 

thức uống. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu whisky 

+ 10ml nƣớc cốt chanh 

+ 15ml nƣớc đƣờng 

+ 1 cốc đá viên. 

- dụng cụ: 

+ ly tumbler 

+ bình lắc. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá viên và tất cả các nguyên liệu vào bình lắc. lắc đều để hỗn hợp và 

làm lạnh thức uống. 

+ rót thức uống ra ly tmbler đã cho sẵn vài viên đá. 
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* Rusty nails 

Rusty nail là một trong những loại thức uống hấp dẫn nhất dùng trƣớc khi đi 

ngủ, giúp bạn có giấc ngủ ngon và giấc mơ ngọt ngào. có thể dùng tỉ lệ rƣợu 

whisky và drambuie là 1:1, 3:2 hay 2:1. để hai loại rƣợu này tự hoà trộn với 

nhau mà không cần khuấy. 

- nguyên liệu: 

+ 30ml rƣợu whisky 

+ 30ml rƣợu drambuie (rƣợu whisky ngọt hƣơng vỏ cam) 

+ vài viên đá. 

- dụng cụ: 

+ ly tumbler (ly rocks) 

+ thìa khuấy. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá vào nửa ly tumler, rót rƣợu whisky, rồi rót rƣợu drambuie vào. 

+ không cần khuấy, mà chỉ để hai loại rƣợu tự pha trộn với nhau. 

+ trang trí với lát cam hay chanh thả vào trong ly. 

 

* old-fashioned whisky 

đây là một trong các loại coctail cổ điển thƣờng dùng vào buổi trƣa, đƣợc 

pha chế từ rƣợu whisky. có rất nhiều công thức pha chế của loại cocktail này. 

tuy nhiên, nhất thiết phải sử dụng whisky của mỹ hay canada. có thể dùng 

đƣờng cát, đƣờng viên hay nƣớc đƣờng để pha chế. một số ngƣời thích dùng vị 

đắng của angostura bitters, số khác thích dùng péychaud, có ngƣời thích cho 

soda thêm vào, có ngƣời lại thích thêm các hƣơng liệu khác. ngƣời ta thƣờng 

thêm vào cocktail này miếng vỏ chanh hay lát cam, đôi khi trang trí thêm trái 

anh đào đỏ. ly cocktail này sẽ hấp dẫn hơn nếu đƣợc thêm vào vài giọt rƣợu ngọt 

hƣơng vỏ chanh. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu bourbon whisky 
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+ 1 viên đƣờng 

+ vài giọt bitters (rƣợu đắng) 

+ khoảng 30ml soda 

+ 1 cốc đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ chế vào viên đƣờng vài giọt rƣợu đắng, trở cho đƣờng thấm rƣợu. 

+ cho viên đƣờng vào ly, chế vào một chút soda rồi khuấy đều cho tan 

đƣờng. 

+ cho đá viên vào ly, rồi chế rƣợu whisky vào, khuấy lại lần nữa để trộn đều 

thức uống. 

+ phục vụ với thìa khuấy. 

 

 

 

* Manhattan 

Đây là một trong những loại cocktail cơ bản thƣờng sử dụng với bourbon 

whiskey của canada, một số khách thích dùng bourbon whiskey của mỹ. vị 

nhẫn trong thức uống là chủ đạo. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml canada whisky (whisky canada) 

+ 20ml vermouth 

+ vài giọt angostura bitters (rƣợu đắng) 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ khuấy đá viên và các loại rƣợu trong ly hỗn hợp cho đều. 

+ rót thức uống ra ly cocktail đã ƣớp lạnh. 



143 

+ trang trí với trái anh đào và miếng vỏ chanh thả vào trong ly. 

 

 

* Whisky cobbler 

Đây là một loại cocktail có độ cồn mạnh thƣờng dùng vào trƣớc hay sau bữa 

ăn tối. thƣờng sử dụng whisky của scốt-len, thêm vào một lƣợng rƣợu brandy và 

rƣợu ngọt hƣơng vỏ cam chanh vừa đủ tạo hƣơng. 

- nguyên liệu: 

+ 60ml scotch whisky (whisky của scốt-len) 

+ 1/2 muỗng cà phê rƣợu brandy 

+ 1/2 muỗng cà phê rƣợu curacao (rƣợu ngọt hƣơng vỏ cam chanh) 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá viên vào đầy ly goblet, chế rƣợu whisky + brandy + rƣợu ngọt 

hƣơng vỏ cam chanh vào, khuấy đều. 

+ trang trí thêm với lát cam + dứa và lá bạc hà. 

+ dùng với ống hút. 

 

 

* Mint julep 

Món thức uống này từng nức tiếng ở miền nam một thời do có những cô gái 
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trẻ đẹp nhún nhảy trong thời gian chờ pha chế thức uống và chờ hƣơng rƣợu dịu 

lại trƣớc khi dùng, do đây là một loại thức uống cần chuẩn bị công phu. nhƣng 

niềm đam mê lớn nhất của ngƣời uống chính là kỹ thuật pha chế đặc biệt của 

thức uống. hãy ƣớp lạnh ly trong tủ lạnh trƣớc khi bắt đầu thực hiện ly cocktail 

này. 

- nguyên liệu: 

+ 1 muỗng xúp đƣờng cát 

+ 8-10 lá bạc hà 

+ 1 muỗng xúp nƣớc sôi 

+ 45ml rƣợu bourbon whisky 

+ 1 cốc đá nhuyễn 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đƣờng vào cối đá, rồi xé nhỏ lá bạc hà cho vào chung với đƣờng. 

+ giã lá bạc hà với đƣờng để lấy màu và hƣơng thơm. 

+ chế nƣớc sôi vào, nghiền kỹ. 

+ dùng muỗng vét hết phần lá bạc hà trong cối cho vào ly, rồi thêm đá 

nhuyễn vào nửa ly. 

+ chế rƣợu whisky vào ly đã ƣớp lạnh 

+ khuấy đều đến khi bên ngoài thành ly phủ một lớp sƣơng mỏng. nên để 

một lúc để đá phát huy tác dụng làm dịu hƣơng rƣợu rồi mới dùng. có thể dùng 

với ống hút nếu thích. 

 

* Horse’s neck 

Soda gừng là một loại thức uống dùng để giải khát và có tính kích thích nhẹ. 

“horse’s neck” đƣợc thêm vào một lƣợng rƣợu mạnh đáng kể để tăng tính kích 

thích, làm thức uống hấp dẫn hơn nhiều. thông thƣờng rƣợu mạnh dùng trong 

món này là whisky của mỹ hay canada, đôi khi là rƣợu gin. 
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- nguyên liệu: 

+ 60ml rƣợu bourbon whisky 

+ ginger ale (soda hƣơng gừng) 

+ vài viên đá. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho miếng vỏ chanh xoắn vào trong ly collins, gác một đầu miếng vỏ 

chanh ra ngoài thành ly. 

+ cho 4 viên đá vào ly, cẩn thận để phần vỏ chanh ở trong ly bọc xung 

quanh các viên đá. 

+ chế rƣợu whisky trƣớc, rồi tiếp tục chế soda gừng vào đầy ly. 

 

 

* Maitai 

Đây là loại cocktail cổ điển và ngon, thƣờng dùng vào buổi trƣa, khi dùng 

phải nhấm nháp từ từ để thƣởng thức hết vị ngon của thức uống. có thể thêm vào 

vài giọt xiroo grenadine để tạo màu và vị ngọt cho cocktail. 

- nguyên liệu: 

+ 30ml rƣợu rhum trắng 

+ 20ml rƣợu rhum nâu 

+ 15ml amareto (rƣợu ngọt hƣơng hạnh nhân) 

+ 15ml curacao (rƣợu ngọt hƣơng vỏ cam chanh) 

+ 90ml nƣớc cam 

+ 90ml nƣớc dứa 

+ 15ml nƣớc đƣờng 

+ vài giọt grenadine (xirô lựu) 

+ đá viên. 
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- kỹ thuật pha chế: 

+ rót lần lƣợt các loại rƣợu vào bình lắc đã cho sẵn đá viên 2/3 bình. 

+ thêm nƣớc cam, nƣớc dứa đã ƣớp lạnh và nƣớc đƣờng vào. 

+ lắc kỹ khoảng 20 giây hay lắc đến khi bình lắc thật lạnh. rót thức uống ra 

ly highball. 

+ có thể chế thêm xirô grenadine để tạo màu và tăng độ ngọt cho cocktail. 

 

* Blue hawaiian 

Đây là một loại cocktail nhiều màu sắc, thích hợp cho giới trí thức và viên 

chức văn phòng dùng sau những buổi làm việc mệt mỏi để thƣ giãn. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu rhum trắng 

+ 30ml blue curacao (rƣợu ngọt hƣơng vỏ cam chanh, màu xanh biển) 

+ 30ml kem sữa tƣơi 

+ 60ml nƣớc dứa 

+ 1 cốc đá viên 

- kỹ thuật pha chế: 
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* Frozen strawberry daiquiry 

Đây là một trong những loại cocktail đƣợc biến kiểu từ cocktail cổ điển 

“daiquiri” và đƣợc ƣa chuộng nhất. dùng máy say sinh tố để pha chế món này, 

bạn cần lƣu ý cho rƣợu vào trƣớc rồi mới cho đá để thức uống đƣợc trộn dễ dàng 

hơn. loại cocktail này thƣờng đƣợc phục vụ trong ly goblet lớn. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu rhum trắng 

+ 10ml nƣớc cốt chanh 

+ 15ml strawberry liqueur (rƣợu ngọt hƣơng dâu) 

+ 6 trái dâu 

+ đá nhuyễn. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho các loại rƣợu + dâu cắt miếng + nƣớc cốt chanh vào máy sinh tố, xay 

mịn. cho đá nhuyễn vào vừa đủ làm lạnh thức uống rồi bật máy lại lần nữa để 

trộn đều và làm lạnh thức uống. 

+ rót thức uống ra ly, trang trí với trái dâu gắn trên miệng ly, dùng với 

ống hút ngắn. 

+ trang trí với lát chanh gắn trên miệng ly nếu thích. 

 

* Cuba libre 

Đây là loại thức uống phổ biến nhất, ra đời vào thời kỳ xung đột giữa mỹ và 

tây ban nha. một buổi trƣa, một nhóm lính thuộc đoàn binh chủng thông tin hoa 

kỳ tụ tập trong một quán rƣợu ở havana. fausto rodriguez, vị đội trƣởng bƣớc 

vào và gọi một ly barcadi trộn chung với coca-cola có đá với một lát chanh. anh 

ta thƣởng thức ly thức uống với sự hài lòng và gây sự thích thú cho những ngƣời 

lính xung quanh anh ta. họ bắt ngƣời pha chế làm cho họ loại thức uống giống 

nhƣ loại thức uống mà vị đội trƣởng vừa uống. một ngƣời lính đề nghị họ nâng 

ly để chúc mừng chiến tranh ở cuba đã kết thúc. vị đội trƣởng nâng cao ly rƣợu 

của anh ta và hát vang một bài hát ca ngợi sự tự do và đã truyền cảm hứng cho 

những ngƣời lính cuba đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành độc 
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lập. họ đồng loạt nâng ly hô vang “cuba tự do”. sau đó, “cuba libre” trở thành 

tên của loại thức uống này. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu rhum trắng 

+ 1 lon coca cola 

+ 1/4 trái chanh 

+ 1 cốc đá viên. 

- dụng cụ: 

+ ly highball 

+ thìa khuấy. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cắt lấy 1 múi chanh bằng 1/4 trái chanh. 

+ cho múi chanh vào ly. 

+ tiếp tục cho đá vào đầy ly, rồi chế rƣợu rhum vào. 

+ chế coca cola vào đầy ly. 

+ dùng thìa khuấy dằm cho chanh ra nƣớc. 

+ phục vụ với ống hút. 

 

 

* Zombie 

Loại cocktail này pha chế từ nhiều nguyên liệu giống nhƣ một loại thức 

uống pha thố. 

- nguyên liệu: 

+ 30ml rƣợu rhum trắng 

+ 30ml rƣợu rhum nâu 
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+ 15ml apricot brandy (rƣợu ngọt hƣơng mơ) 

+ 15ml cherry brandy (rƣợu ngọt hƣơng anh đào) 

+ 60ml nƣớc cam 

+ 15ml nƣớc cốt chanh vàng (lime juice). 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho tất cả các nguyên liệu vào bình lắc, lắc mạnh để trộn đều hỗn hợp và 

làm lạnh thức uống. 

+ cho đá viên vào nửa ly, tiếp tục chế thức uống đã lắc ở trên vào trong ly. 

+ trang trí với trái cây tƣơi và dùng với ống hút. 

 

 

* Planter’s punch 

“Planter’s punch” thƣờng đƣợc pha chế bởi rhum jamaica. đây là một loại 

cocktail cổ điển dù có nhiều công thức pha chế khác nhau. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml jamaica rhum 

+ 90ml nƣớc cam 

+ nƣớc cốt chanh (1/2 trái) 

+ 1 muỗng cà phê đƣờng 

+ soda 

+ đá nhuyễn. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho tất cả nguyên liệu (trừ soda) vào bình lắc với đá nhuyễn, lắc kỹ để 

trộn đều và làm lạnh thức uống. rồi chế hai loại rƣợu vào, khuấy đều. 

+ rót thức uống ra ly collins, thêm đá, rồi chế soda đầy ly. dùng thìa khuấy 

đều thức uống. 
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+ trang trí với các lát cam và dứa thả vào trong ly. 

 

* Negroni 

Từ lâu negroni đã thành loại cocktail phổ biến dùng vào buổi trƣa hay buổi 

chiều tối. đây là thức uống ngon miệng, có thể dùng khai vị trƣớc bữa ăn. 

- nguyên liệu: 

+ 60ml dry gin 

+ 30ml sweet vermouth 

+ 30ml rƣợu campari 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá viên vào ly, rót lần lƣợt các loại rƣợu vào, khuấy đều. 

+ trang trí với lát cam gắn trên miệng ly. 

 

 

* Gin sling 

Đây là một loại cocktail cổ điển, giúp làm tỉnh táo trƣớc bữa ăn tối. có thể 

sử dụng rƣợu whisky hay brandy thay thế rƣợu gin. thƣờng phục vụ “gin sling” 

trong ly highball. 
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- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu gin 

+ 10ml nƣớc cốt chanh 

+ 10ml xirô grenadine 

+ soda 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá viên vào ly, thêm rƣợu gin + nƣớc cốt chanh + xirô grenadine, rồi 

chế soda đầy ly. 

+ trang trí với lát chanh cài trên miệng ly. 

+ phục vụ với ống hút và thìa khuấy. 

 

 

* Bronx 

Đây là một trong nhiều loại cocktail đƣợc pha chế nhằm giấu rƣợu gin trong 

nƣớc trái cây để qua mặt cảnh sát trong thời kỳ cấm rƣợu. nếu muốn dùng rƣợu 

khan thật sự thì không cho rƣợu vermouth ngọt trong loại cocktail này. loại cocktail 

này nếu sử dụng cam ruột đỏ để pha thì gọi là “bloody bronx”, còn thêm lòng đỏ 

trứng trong công thức pha chế thì gọi là “golden bronx”. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu gin 

+ 15ml dry vermouth (rƣợu khai vị hƣơng ngải đắng) 

+ 15ml sweet vermouth (rƣợu vermouth ngọt, có thể dùng lƣợng ít hơn) 
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+ 15ml nƣớc cam 

+ 10ml nƣớc cốt chanh. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho tất cả nguyên liệu vào bình lắc, lắc nhanh và mạnh để trộn đều và làm 

lạnh thức uống (lắc lâu cocktail sẽ bị đục). 

+ rót thức uống ra ly có đá, có thể bỏ hoặc dùng nƣớc chanh tuỳ thích. 

 

* Fallen angel 

Có hai công thức pha chế loại cocktail này, nguyên liệu khác nhau hoàn 

toàn. dƣới đây là công thức phổ biến nhất: 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu gin 

+ 15ml green crème de menthe (rƣợu ngọt hƣơng bạc hà màu xanh) 

+ 10ml nƣớc cốt chanh 

+ vài giọt angostura bitters (rƣợu đắng) 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá và các loại nguyên liệu vào bình lắc, lắc kỹ để trộn đều và làm lạnh 

thức uống. 

+ rót thức uống ra ly cocktail, trang trí với trái anh đào đỏ thả vào trong ly. 
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* Brave bull 

Đây là công thức pha chế của anh nhƣng sử dụng cả hai loại rƣợu đều của 

mê-hi-cô (một nƣớc thuộc châu mỹ) để pha chế. 

- nguyên liệu: 

+ 45ml rƣợu tequila 

+ 15ml rƣợu kahlua (rƣợu ngọt hƣơng cà phê) 

+ đá viên. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho đá viên vào ly, rót lần lƣợt các loại rƣợu vào, khuấy đều. 

 

 

* Long island iced tea 

Đây là loại thức uống giả trang vì tên gọi và công thức uống hoàn toàn khác 

xa nhau. đây là thức uống gồm nhiều loại rƣợu mạnh màu trắng với lƣợng tƣơng 

đƣơng nhau kết hợp lại và đƣợc giấu trong coca-cola. thêm vào hƣơng vỏ cam 

chanh của rƣợu ngọt triple sec hoặc cointreau. 

- nguyên liệu: 

+ 15ml silver tequila (rƣợu tequila trắng) 

+ 15ml white rhum (rƣợu rhum trắng) 
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+ 15ml rƣợu vodka 

+ 15ml triple sec (rƣợu ngọt hƣơng vỏ cam chanh) 

+ 1 muỗng cà phê nƣớc cốt chanh 

+ coca-cola. 

- kỹ thuật pha chế: 

+ cho các nguyên liệu (trừ coca-cola) vào ly hỗn hợp đã cho sẵn đá viên, 

khuấy để trộn đều và làm lạnh thức uống. 

+ rót thức uống ra ly, thêm vào ly vài viên đá, rồi chế coca-cola lên trên 

cùng. 

+ trang trí với lát chanh thả vào trong ly. 

 

Một số công thức pha chế mocktail 

 

* Strawberry lemonade 

  3 chén nƣớc chanh 

  1,25 chén nƣớc tinh khiết 

  1,5 chén đƣờng hạt 

  500ml nƣớc dâu 

- kỹ thuật pha chế: 

 khuấy đƣờng tan trong nƣớc. 

 thêm nƣớc chanh, nƣớc dâu tƣơi vào khuấy đều. 

 rót ra các ly có đá 

 cài lỏt chanh lờn miệng ly. 
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 cụng thức dựng cho 7 phần. 

 

 

* Blackberry softdrink 

 1 thìa nƣớc chanh 

 25g đƣờng hạt 

 125gr quả mõm xụi 

 1 lon soda. 

- kỹ thuật pha chế: 

 cho quả mâm xôi, đƣờng và nƣớc chanh vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. 

 cho thêm đá vụn vào, xay tiếp. 

 rút ra ly. 

 đổ soda lên trên. 

 trang trí với lát chanh tƣơi hoặc một quả mâm xôi. 

 phục vụ kốm ống hỳt. 
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* Chantaco 

 120ml nƣớc cam 

 120ml nƣớc bƣởi 

 20ml nƣớc chanh 

 20ml sy-rụ dứa. 

- kỹ thuật pha chế: 

 rót các thành phần vào ly có đá viên. 

 khuấy đều. 

 trang trớ với lỏt khế và lỏ dứa. 

 

* Cranberry punch 

 4 chén nƣớc cranberry 

 4 chén nƣớc dứa 

 1 thỡa tinh chất quả hạnh (almond extract) 

 30ml ginger ale. 

- kỹ thuật pha chế: 

 rút cỏc thành phần (trừ ginger ale) vào ly. 

 khuấy đều. 

 thêm đá viên. 

 đổ tràn ginger ale lên trên. 

 trang trí với quả mâm xôi hoặc lát cam tƣơi. 
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* Dandy 

 40ml nƣớc chanh 

 120ml nƣớc táo 

 40ml nƣớc dâu. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay kỹ cùng với đá. 

 Rót ra ly. 

 Thả 1 quả mâm xôi và 1 nhánh lá bạc hà lên mặt ly. 

 

 

 

* Fruit Burst Smoothie 

 2 quả chuối chín 

 180ml nƣớc quả mâm xôi 
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 1 chén nƣớc dứa. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay thật nhuyễn. 

 Rót ra ly. 

 Trang trí với lát cam tƣơi. 

 Công thức dành cho 2 phần. 

 

 

* Fruit Fantasy 

 6 quả dâu tây 

 60ml nƣớc dứa 

 120ml nƣớc cam 

 1 lát dƣa bở ruột vàng (rockmelon) 

 1 lát dƣa bở ruột xanh (honeydew melon). 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay thật nhuyễn cùng với đá. 

 Rót ra ly. 

 Trang trí với những lát quả tƣơi. 

 

* Good Morning to You my Love 

 1/2 quả táo tây 

 15ml nƣớc chanh 
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 15ml nƣớc cam 

 1 chút nƣớc táo 

 1 chút kem tƣơi. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cắt nhỏ táo, cho vào máy xay sinh tố. 

 Thêm đá vụn và các thành phần còn lại. 

 Xay nhuyễn. 

 Rót ra ly.  

 Trang trí với trái dâu tây hoặc quả cherry. 

 

 

* Heliopole 

 250ml nƣớc táo 

 1 vài lá bạc hà 

 1 chút bột bạch đậu khấu (cardamom) 

 1 quả nƣớc chanh. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho nƣớc táo, nƣớc chanh vào bình và khuấy đều. 

 Rót vào ly, thêm lá bạc hà (hoặc một nhúm bạch đậu khấu vụn) 

 Cài dây xoắn vỏ chanh lên miệng ly. 



160 

 

* Honey Smoothie 

 1 chén sữa đông (dùng làm phomat) 

 1 1/2 chén sữa tƣơi 

 1/4 chén mật ong 

 2 quả chuối chín 

 1 thìa tinh dầu vanilla. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Xay nhuyễn tất cả với đá bằng máy xay sinh tố. 

 Rót ra ly. 

 Uống lạnh. 

 

 

* Innocent Passion 

 120ml nƣớc quả lạc tiên (passion-fruit) 

 1 chút nƣớc chanh 

 1 chút nƣớc cranberry 
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 1 lon soda. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Lấy một ly có đá. 

 Rót các loại nƣớc quả vào. 

 Đổ Soda lên trên. 

 Trang trí với nhánh lá bạc hà, lát chanh và quả cherry. 

 

 

* Kiba 

 2 quả chuối chín 

 100ml nƣớc quả anh đào 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Chuối bỏ vỏ, cắt nhỏ, cho vào máy xay sinh tố. 

 Thêm nƣớc quả anh đào, đá vụn. 

 Xay thật nhuyễn.  

 Rót ra ly. 

 Trang trí với khoanh chuối mỏng nguyên vỏ. 
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* Kiwi Papaya Smoothie 

 1,5 chén đu đủ chín 

 1 chén Kiwi 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn cùng với đá. 

 Rót ra ly. 

 Trang trí với một khoanh Kiwi tƣơi 

 

* Kon-Tiki 

 125ml sữa tƣơi 

 20ml nƣớc dứa 

 1 thìa kem cam 

 1 vài giọt tinh dầu vanilla 

 1 nhúm đƣờng hạt 

 1 lon Cola. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả (trừ Cola) vào bình lắc, lắc đều. 

 Rót ra ly. 

 Đổ thêm Cola lên trên. 

 Trang trí với một miếng dứa nguyên vỏ, có lá 

 Phục vụ kèm ống hút. 
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* Lassi Sweet 

 1/2 thìa nƣớc chanh 

 1 chút muối 

 4 thìa đƣờng hạt 

 2 chén nƣớc tinh khiết 

 1 chén sữa chua. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố. 

 Xay nhuyễn cùng đá vụn. 

 Rót ra ly. 

 Trang trí với các loại quả tƣơi. 

 

 

* Mango & Papaya Paradise 

 1 chén đu đủ chín 

 1 chén xoài chín 

 1/2 chén sữa tƣơi 

 1 hộp nhỏ sữa chua. 

- Kỹ thuật pha chế: 
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 Xoài, đu đủ bỏ vỏ và hạt, cắt nhỏ cho vào máy xay sinh tố. 

 Thêm các thành phần còn lại.  

 Xay nhuyễn cùng với đá vụn. 

 Trang trí với miếng đu đủ hoặc dây xoắn vỏ cam. 

 

 

* Mickey Mice 

 150ml Cola 

 2 viên kem lạnh 

 1 chút kem tƣơi. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Đổ Cola vào ly. 

 Thả các viên kem vào. 

 Thêm kem tƣơi lên trên mặt ly. 

 Rắc chút bột Chocolate lên trên kem tƣơi, thả nổi 2 quả cherry. 

 Có thể dùng kem Vanilla hoặc các loại kem khác. 

 

 

* Orangatang 

 90ml nƣớc cam 
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 90ml nƣớc cranberry. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay đều. 

 Rót ra ly có đá. 

 Trang trí với lát cam tƣơi. 

 

* Pac Man 

 2 thìa nƣớc chanh 

 1 giọt Angostura bitter 

 1 thìa Grenadine 

 120ml Ginger Ale. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Lấy một ly có đổ đầy đá viên. 

 Rót lần lƣợt từng thành phần vào ly. 

 Đổ Ginger Ale lên trên cùng. 

 Trang trí với lát chanh hoặc cam tƣơi. 
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* Parisette 

 2 thìa Grenadine 

 1 chén sữa tƣơi. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Khuấy Grenadine cùng với đá trong ly. 

 Đổ tiếp sữa tƣơi vào. 

 Trang trí với lát dứa hoặc cam tƣơi. 

 

 

 

* Parsons Special 

 1/2 chén nƣớc cam 

 1 lòng đỏ trứng 

 4 giọt Grenadine. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào bình lắc, lắc cùng với đá. 

 Rót ra ly. 
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* Pineapple Crush 

 1 quả dứa (cắt lát) 

 1 quả chanh tƣơi 

 1 vài lá bạc hà 

 1 chút đƣờng hạt 

 4 quả nƣớc quả lạc tiên (passion-fruit). 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho dứa vào máy ép nƣớc quả. 

 Thêm nƣớc chanh, nƣớc quả lạc tiên. Khuấy đều. 

 Tùy vào độ ngọt ƣa thích và độ chín của dứa mà thêm đƣờng. 

 Rót ra ly. 

 Thả nhánh lá bạc hà lên mặt ly. 

 

 

* Princess Margaret 

 20 giọt sy-rô dâu 
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 6 quả dâu tây 

 1/2 quả dứa (cắt lát) 

 15 ml nƣớc cam 

 15 ml nƣớc chanh. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay cùng với đá bào cho đến khi thật 

nhuyễn. 

 Rót ra ly.  

 Rắc 1 ít đƣờng lên trên. 

 Cài một quả dâu tây lên miệng ly. 

 

 

 

* Peach freeze 

 3 giọt tinh dầu vanilla 

 1 thìa muối 

 1 chén sữa tƣơi 

 1 chén đào tƣơi 

 1 chén kem lạnh. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Đào cắt miếng, cho vào máy xay sinh tố xay cùng các thành phần còn lại. 

 Rót ra ly. 

 Trang trí với một miếng đào tƣơi. 

 Công thức dùng cho 2 ly. 
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* Raspberry Lemonade 

 1 chén quả mâm xôi 

 9 chén nƣớc lạnh 

 2 chén nƣớc chanh 

 2 1/2 chén đƣờng hạt. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Bỏ hạt quả mâm xôi, cho thịt quả vào máy xay sinh tố cùng các thành phần 

khác. 

 Xay thật nhuyễn. 

 Rót ra các ly có đá. 

 Trang trí với lát cam tƣơi. 

 Có thể dùng sir« quả mâm xôi nếu không có quả tƣơi. Công thức dùng cho 2 

ly. 

 

 

 

* San Francisco 

 2 giọt Grenadine 
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 40ml nƣớc bƣởi 

 40ml nƣớc dứa 

 40ml nƣớc chanh 

 40ml nƣớc cam 

 1 lòng trắng trứng 

 1 lon soda 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào bình lắc, lắc cùng với đá.  

 Rót ra ly.  

 Đổ tràn soda lên trên.  

 Trang trí với lát táo hoặc cam tƣơi. 

 

 

* Summer Rain 

 30ml nƣớc bƣởi 

 30ml nƣớc dứa 

 60ml kem cam 

 30ml nƣớc chanh 

 30ml sy-rô quả mâm xôi (raspberry syrup). 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả (trừ nƣớc chanh) vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn cùng đá 

vụn. 

 Rót ra ly. 

 Đổ nƣớc chanh lên trên. 
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 Trang trí với miếng chanh tƣơi hoặc quả mâm xôi. 

 

 

* Soda Shop Cola 

 1 lon Cola 

 1/4 thìa tinh dầu vanilla 

 1/2 thìa nƣớc quả anh đào. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Đổ đầy đá vào ly. 

 Rót nƣớc quả và tinh chất vanilla vào ly. 

 Đổ tràn cola. 

 Khuấy đều.  

 Trang trí với miếng chanh tƣơi. 

 

* Southern Ginger 

 15ml nƣớc đƣờng 

 1 ngọn lá bạc hà 

 15ml nƣớc chanh 

 150ml Ginger Ale. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cắt nhỏ lá bạc hà, cho vào ly. 

 Thêm đá viên và các thành phần còn lại (trừ Ginger Ale), khuấy đều. 
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 Đổ Ginger Ale lên trên. 

 Trang trí với lát cam tƣơi và quả cherry. 

 

 

* Sun Grove 

 1 lon soda 

 1 vài giọt Ginger syrup 

 1 lƣợng vừa nƣớc chanh 

 200ml nƣớc cam. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Rót nƣớc cam vào ly có đá.  

 Thêm Ginger syrup. 

 Đổ tràn nƣớc chanh và soda lên trên.  

 Dùng xoắn vỏ cam hoặc ô giấy để trang trí 
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* Tomato Cocktail 

 240ml nƣớc cà chua 

 100g cà rốt tƣơi 

 2 giọt sốt tabasco 

 1 chút muối 

 1 chút tiêu xanh nguyên hạt. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Xay kỹ các thành phần cùng với đá bằng máy xay sinh tố. Rót vào ly có 

đá. 

 Trang trí bằng một lát cà chua tƣơi hoặc một vài cọng cần tây 

 Phục vụ kèm ống hút. 

 Thông tin thêm 

 Công thức dành cho 2 ngƣời. 

 

 

 

* Toothless Shark 

 120ml nƣớc cam 

 15ml Grenadine 

 30ml nƣớc chanh. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Đổ đầy đá vào ly. 
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 Rót các thành phần vào. 

 Khuấy đều. 

 Trang trí với lát cam tƣơi. 

 Phục vụ kèm ống hút và que khuấy.  

 

 

* Tonga 

 1 lon soda 

 1 lòng trắng trứng 

 15 ml nƣớc chanh 

 40 ml nƣớc dứa. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Lắc tất cả các thành phầnvới đá, trừ soda.  

 Rót ra ly có đá viên và đổ thêm soda vào. 

 Một lát dứa và một trái kiwi cài trên miệng ly. 
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* Virgin Hurricane 

 120ml nƣớc cam 

 120ml Sour Mix 

 20ml nƣớc quả lạc tiên (passion-fruit) 

 1 giọt Grenadine. 

  - Kỹ thuật pha chế: 

 Đổ đầy đá vào ly. 

 Lần lƣợt rót từng thành phần vào ly. 

 Rắc Grenadine lên trên cùng. 

 Trang trí với một lát cam hoặc chanh tƣơi. 

 

 

* Virgin Seabreeze 

 90ml nƣớc cranberry 

 90ml nƣớc bƣởi 

 3 oz cranberry juice 

 3 oz grapefruit juice shake or blend and strain into a highball glass packed 

with ice. 

http://www.google.com/search?hl=en&lr=&ie=ISO-8859-1&q=3+fluid%20ounces+in+centiliters
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&ie=ISO-8859-1&q=3+fluid%20ounces+in+centiliters
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- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào bình lắc, lắc đều. 

 Rót ra ly đổ đầy đá. 

 Trang trí với lát chanh tƣơi. 

 Phục vụ kèm ống hút. 

 

 

 

* Virgin strawberry colada 

 8 quả dâu tây 

 60ml kem dừa 

 150ml nƣớc dứa. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay kỹ cùng đá vụn. 

 Rót ra ly. 

 Trang trí với lát dứa và quả mâm xôi. 

 

* Banana Lassi 

 2 thìa nƣớc chanh 

 1 thìa mật ong 

 6 thìa đƣờng hạt 

 2 chén sữa đông (dùng làm phomat) 
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 4 quả chuối chin. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Bóc vỏ, cắt chuối thành những miếng nhỏ.  

 Đánh nhuyễn sữa đông và cho vào máy xay sinh tố. 

 Thêm chuối thái miếng, nƣớc chanh, mật ong và đƣờng vào xay kỹ. 

 Thêm nƣớc lạnh và đá vụn vào xay tiếp. 

 Rót ra ly. 

 

 

* Coconut Kiss 

 30ml kem lạnh 

 25ml kem dừa 

 45ml nƣớc quả anh đào 

 1 giọt Grenadine 

 45ml nƣớc dứa. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào bình lắc, lắc cùng với đá. 

 Rót ra ly. 

 Trang trí với miếng dứa có lá và quả cherry. 
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* Fruit juice cooler 

 45ml nƣớc cranberry 

 60ml Ginger Ale 

 45ml nƣớc nho ép 

 45ml nƣớc cam 

 45ml nƣớc dứa. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Rót các loại nứoc quả vào ly, khuấy đều. 

 Đổ Ginger Ale lên trên 

 Trang trí với lát cam tƣơi và ô giấy. 

 Có thể dùng Soda thay Ginger Ale. 

 

* Grapefruit Lemonade 

 60ml nƣớc nho ép 

 20ml Grenadine 

 1 lon soda. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho vài viên đá vào ly. 

 Rót các thành phần vào, Soda sau cùng. 
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 Khuấy đều. 

 Trang trí với lát cam tƣơi. 

 Phục vụ kèm ống hút. 

 

 

 

* Kiddie 

 200ml 7up hoặc Sprite 

 30ml Grenadine. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Lấy một ly có đá. 

 Lần lƣợt rót các thành phần vào. 

 Khuấy đều. 

 Trang trí với lát chanh tƣơi và quả cherry. 
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* Mango Smoothie 

 2 thìa nƣớc chanh 

 1 quả chuối chín 

 1/2 chén sữa tƣơi 

 1 hộp nhỏ sữa chua 

 2 quả xoài chín 

 1 thìa tinh dầu vanilla. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Chuối bóc vỏ, cắt nhỏ. 

 Xoài gọt vỏ, bỏ hạt, cắt miếng vuông nhỏ, cho vào túi nilon giữ đông trong 1 

giờ. 

 Lấy xoài ra, cho vào máy xay sinh tố cùng các thành phần khác, xay thật 

nhuyễn. 

 Rót ra ly. 

 Trang trí với que tăm xiên miếng xoài chín và quả cherry. 

 Dùng sữa chua trắng. Công thức cho 2 phần. 

 

 

 

* Orangeade 

 50ml nƣớc chanh 

 150ml nƣớc cam 

 30ml nƣớc đƣờng 

 1 lon soda. 

- Kỹ thuật pha chế: 
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 Lấy một ly có đá, rót lần lƣợt các loại nƣớc quả và đƣờng vào. 

 Khuấy đều. 

 Đổ tràn soda lên trên. 

 Trang trí với lát cam tƣơi 

 Phục vụ kèm ống hút. 

 

 

* Russian Denim 

 1 lòng đỏ trứng 

 30ml nƣớc cranberry 

 90ml nƣớc cam 

 60ml soda 

 1/2 thìa Grenadine. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Đổ đá đầy 1/2 bình lắc. 

 Cho các thành phần (trừ soda) vào bình, lắc đều. 

 Rót ra ly có đá viên. 

 Đổ Soda lên trên. 

 Trang trí với lát dứa hoặc cam tƣơi. 

 



182 

 

* The Gentle Breeze 

 120ml nƣớc cranberry 

 120ml nƣớc nho ép. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Đổ đầy đá vào ly. 

 Rót các loại nƣớc quả vào. 

 Khuấy đều. 

 Trang trí với quả mâm xôi tƣơi và nhánh lá bạc hà.  

 

 

* Wavebender 

 30ml nƣớc cam 

 15ml nƣớc chanh 

 1 thìa Grenadine 

 150ml Ginger Ale. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả (trừ Ginger Ale) vào bình lắc, lắc cùng với đá. 

 Rót ra ly có đá viên. 

 Trang trí với lát cam tƣơi. 
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* Vanilla Almond Soy Shake 

 1 thìa mật ong 

 1 quả chuối chín 

 2 chén sữa đậu nành 

 1 thìa tinh dầu vanilla. 

 1 thìa tinh chất quả hạnh (Almond extract). 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn.  

 Uống lạnh. 

 

 

 

* Chocolate Smoothie 

 1 chén sữa đông (dùng làm phomat) 

 1/2 thìa tinh dầu vanilla 

 1/4 thìa tinh chất quả hạnh (Almond extract) 
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 3/4 chén sữa tƣơi 

 2-4 thìa sốt chocolate. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay thật nhuyễn.  

 Rót ra ly. 

 Uống lạnh. 

 Thông tin thêm 

 Có thể dùng sữa đậu nành thay cho sữa tƣơi. 

 

* Crazy Cow 

 1 chén nƣớc táo 

 1 chén sữa tƣơi. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay ở tốc đọ chạm cho nổi bọt. 

 Rót ra ly. 

 Trang trí 

 Trang trí với một miếng táo tƣơi. 
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* Strawberry Julius 

 1 thìa kem vanilla 

 2 thìa đƣờng hạt 

 1 thìa tinh dầu vanilla 

 60ml sữa tƣơi 

 1 chén dâu tây lạnh. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay cùng 1/2 chén đá vụn. 

 Xay thật nhuyễn. 

 Rót ra ly. 

 Trang trí với quả dâu tây tƣơi. 

 

 

 

* Bananalicious Smoothie 

 1 chén nƣớc cam 

 2 chén sữa chua 

 4 quả nhỏ chuối chín 

 1 chút mật ong. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Bóc bỏ vỏ chuối, cắt nhỏ.  

 Cho vào máy xay sinh tố cùng các thành phần khác, xay ở tốc độ cao cho 

đến khi thật nhuyễn. 

 Rót ra ly. 
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 Trang trí với lát chuối để nguyên vỏ và quả cherry. 

 Dùng sữa tƣơi trắng, ít béo. 

 

 

* Mango Lime Spritizer 

 1 quả xoài chín 

 2 thìa nƣớc chanh 

 1 1/2 chén soda. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Xay nhuyễn xoài bằng máy xay sinh tố. 

 Thêm nƣớc chanh và soda, xay tiếp. 

 Rót ra ly có đá. 

 Cài một lát dứa lên miệng ly. 

 

 

* Mango Tornado 

 2 chén sữa tƣơi 

 1/2 chén nƣớc tinh khiết 
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 7 thìa đƣờng hạt 

 1 thìa coffee bột 

 1 thìa bột cacao 

 2 quả xoài chín 

 1 chén kem vanilla 

 1/4 chén kem tƣơi đặc. 

  - Kỹ thuật pha chế: 

 Cắt nhỏ xoài, xay kỹ cùng với đƣờng và 1/2 chén nƣớc. 

 Trộn bột coffee, bột cacao và 2 thìa nƣớc. Cho vảo chảo nhỏ, đun lửa vừa 

trong khoảng 5-10 giây, khuấy đều tay. Chú ý không để cháy. 

 Trộn 2 hỗn hợp trên cùng với các thành phần còn lại.  

 Xay nhuyễn đến khi nổi bọt. 

 Rót ra ly có đá 

 Trang trí với tăm xiên lát xoài và quả cherry đỏ. 

 Uống lạnh. 

 

 

 

* Passionfruit Smoothie 

 1 thìa kem vanilla 

 5 quả mâm xôi 

 1 vài lá bạc hà 

 1 vài quả dâu tây. 

- Kỹ thuật pha chế: 
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 Cho tất cả các thành phần vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Thỉnh thoảng 

đảo đều. 

 Rót ra ly. 

 Trang trí với một nhánh lá bạc hà và lát dƣa hấu nguyên vỏ. 

 Phục vụ kèm ống hút. 

 

 

* Peach Raspberry Smoothie 

 1 chén sữa chua 

 1 chén sữa tƣơi 

 1 chén đào tƣơi 

 1/2 chén quả mâm xôi 

 1 quả chuối chin. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Chuối bóc vỏ, cắt miếng. 

 Ƣớp lạnh các loại quả. 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay thật nhuyễn. 

 Rót ra ly phục vụ ngay. 

 Trang trí với nhánh lá bạc hà 

 Dùng sữa tƣơi ít béo và sữa chua ít béo hƣơng vị vanilla. 
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* Papaya Milk Splash 

 2 chén đu đủ chín 

 1/4 chén đƣờng hạt 

 1/2 chén sữa tƣơi. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Đu đủ gọt vỏ, bỏ hạt, cắt nhỏ, cho vào máy xay sinh tố. 

 Thêm sữa tƣơi, đƣờng, đá vụn. 

 Xay cho thật nhuyễn. 

 Trang trí với miếng đu đủ còn vỏ hoặc lát cam và trái chery. 

 

 

* Papaya shake 

 3 chén sữa tƣơi 

 2/3 chén đƣờng hạt 

 2 chén đu đủ chín 

 1 chút hạt tiêu xay. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho đu đủ, sữa và đƣờng vào máy xay sinh tố. Xay trong 15 giây. 
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 Thêm đá, xay thêm 30 giây. 

 Rắc hạt tiêu lên trên. 

 

* Rose & Thistle 

 180ml sữa tƣơi 

 1/2 chén dâu tây lạnh 

 1 quả chuối chin. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Chuối bóc vỏ, cắt lát, cho vào máy xay sinh tố. 

 Thêm dâu tây, sữa tƣơi và đá vụn. 

 Xay nhuyễn. 

 Rót ra ly. 

 Trang trí với quả dâu tƣơi.  

 

 

* Earth Shake 

 1/2 chén nƣớc dứa 

 1 1/2 chén nƣớc dứa hộp 

 1 củ cà rốt tƣơi. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cà rốt gọt vỏ, cắt nhỏ. 
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 Cho tất cả các thành phần vào máy xay sinh tố, xay ở tốc độ chậm cho 

thật nhuyễn. 

 Rót ra ly. 

 Trang trí với miếng dứa tƣơi kèm nhánh lá bạc hà. 

 

 

* Coke and drops 

 1 lon Cola 

 7 giọt nƣớc chanh. 

  - Kỹ thuật pha chế: 

 Lấy một ly có đá. 

 Rót các thành phần vào. 

 Trang trí với một lát chanh tƣơi. 

 

 

* Honey Lemonade 

 1/2 chén nƣớc chanh 

 1/2 thìa mật ong 
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 2 chén soda. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay ở tốc độ trung bình. 

 Rót ra ly. 

 Thả những khoanh chanh mỏng vào trong ly. 

 

* Mango Cooler 

 1 thìa Vanilla 

 3 chén sữa tƣơi 

 1 chén xoài chín 

 1 chén dứa (cắt lát). 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Xay nhuyễn tất cả các thành phần cùng với đá. 

 

 

* St Clements 

 90ml nƣớc cam 

 45ml soda 

 45ml nƣớc chanh. 

- Kỹ thuật pha chế: 
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 Đổ đá viên vào 1/2 ly. 

 Rót các thành phần vào. 

 Khuấy đều. 

 Trang trí với lát cam hoặc chanh tƣơi. 

 Phục vụ kèm ống hút và que khuấy. 

 

 

* Tenderberry 

 6-8 quả dâu tây lạnh 

 45ml Grenadine 

 45ml kem tƣơi đặc 

 45ml Ginger Ale. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Cho dâu tây, Grenadine và kem tƣơi vào máy xay sinh tố, xay cùng vài 

viên đá ở tốc độ cao nhất trong 30 giây. 

 Rót ra ly. 

 Thêm Ginger Ale và khuấy đều. 

 Rắc một chúc gừng vụn lên trên. 
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* Tutti-Frutti 

 55ml sy-rô dâu 

 55ml nƣớc cam 

 30ml nƣớc chanh. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Khuấy tất cả các thành phần trong ly.  

 Bỏ đá vào rồi dùng. 

 

* Watermelon Lime Slush 

 2-3 thìa đƣờng hạt 

 3 thìa nƣớc chanh 

 2 thìa nƣớc gừng 

 3 chén soda 

 3 chén dƣa hấu. 

- Kỹ thuật pha chế: 

 Dƣa hấu bỏ hạt, cắt nhỏ. Cho vào máy xay sinh tố, xay cùng nƣớc chanh, 

đƣờng và nƣớc gừng. 

 Rót ra ly. 

 Ƣớp lạnh. 

 Trƣớc khi phục vụ, đổ soda vào khuấy đều. 

 Thêm đá viên 

 


