
Làm Mứt Ngày Tết 

MỨT GỪNG LÁT 

 

 

 

VẬT LIỆU: 

 

Gừng non 500g 

Đường cát trắng 500g 

Chanh tươi 4 trái 

Phèn chua 1 muỗng canh 

Thạch cao phi 1 muỗng cà phê 

Rượu trắng một ly nhỏ 

Muối 1 muỗng canh. 

 

CÁCH LÀM: 

 

Gừng chọn củ thon tròn, ít nhánh, gọt vỏ sạch (có thể cạo vỏ) bào mỏng 

thành từng lát theo chiều dài của củ. Quậy nước muối nếm vừa mặn thả 

gừng vào ngâm 30 phút. 

 

Xả gừng với nước lạnh, bắc nồi nước sôi cho gừng vào luộc với 2 trái 

chanh vắt nước, luộc 10 phút. Nấu nồi nước sôi khác cho phèn chua vào 

khi phèn tan sẽ cho gừng vào luộc thêm 10 phút nữa. (Phèn sẽ làm gừng 

trong hơn). 

 



Vớt gừng ra xả sạch, ngâm gừng trong nước lạnh có pha rượu và nước 

cốt 2 trái chanh còn lại một đêm. Xả gừng lại thật sạch rồi vắt ráo, trộn 

đường vào gừng đem phơi nắng vài giờ cho đường thấm. (cân lượng 

đường và gừng bằng nhau). 

 

Bắc chảo gừng lên bếp, sên nhỏ lửa cho tới khi nước đường sánh lại (nhỏ 

giọt đường vào nước lạnh thấy tròn như nút áo) và miếng gừng trong thì 

cho thạch cao phi vào (thạch cao phi làm mứt nhanh khô hơn nên nếu 

không có thì cũng không sao, chỉ cần sên mứt lâu hơn với lửa thật nhỏ). 

 

Khi thấy đường bám trắng quanh thành chảo thì nhắc xuống, tiếp tục đảo 

đều gừng cho đến khi mứt khô và rời ra thành từng lát gừng. Để nguội cho 

vào hộp đậy kín. 

 

Mứt Hạt Sen Trần 

 

 
 

 

(Thời gian một ngày. Lượng 1kg mứt) 

 

Vật Liệu 

 

- 1kg đường cát trắng. 

- 1kg hạt sen khô (loại còn vỏ hoặc đã lột vỏ xỏ xâu). 

- 1 muỗng nước tro tàu hoặc 1/2 chén tro bếp. 



- 2 gói vani hoặc 1 muỗng cà phê nuớc hoa bưởi. 

- 1 muỗng cà phê thạch cao phi. 

 

Cách Thức 

 

Chuẩn bị: 

- Hạt sen khô còn vỏ ngâm nước tro tàu hoặc tro bếp pha với một lít nước 

để một đêm rồi chà sạch vỏ, thông tâm (lấy nhụy ra bỏ), xả sạch. 

- Bắc nồi nước sôi cho sen vào luộc độ 5-10 phút. Vớt sen ra bỏ nước thứ 

nhất. Bắc nồi nước sôi thứ hai, cho sen vào luộc mềm, để lửa nhỏ để sen 

không bị bể nát. Vớt ra để ráo nước. 

- Cân lượng đường bằng lượng sen. 

 

Thực hiện: 

- Cho đường vào chảo, cho thêm nửa chén nước vào bắp lên bếp thắng 

cho tan đường. Khi đường rít tay, cho sen vào trộn nhẹ tay thật đều rồi 

nhắc xuống đổ ra thau đem phơi vài nắng (hoặc 1 tuần) cho sen thấm 

đường. 

 

- Cho nước đường vào chảo bắc lên bếp đun sôi, để lửa nhỏ. Hạt sen cho 

vào rây gác lên miệng chảo. Múc nước đường rưới lên hạt sen cho đến khi 

đường đặc và hạt sen trắng trong là được. Cho sen ra mâm. 

 

MỨT DỪA NON 

 

 
 

Vật Liệu 



 

- 1kg dừa non 

- 1kg đường cát 

- 4 lá dứa tươi 

 

Cách Làm: 

 

* Dừa rửa sạch, lau khô, cắt sợi nhỏ, ướp đường 3 giờ 

* Lá dứa rửa sạch, giã nhuyễn, cho vào khăn sạch vắt lấy một chung nước 

lá dứa, đem trộn chung với dừa 

* Bắc dừa lên bếp sên trên lửa nhỏ, 10 phút trộn dừa 1 lần, đến lúc dừa 

gần khô phải trộn đều (nhưng phải nhẹ tay) để đường bao đều miếng dừa, 

đến lúc dừa thật khô nhấc xuống, trải rộng ra mâm hong gió cho dừa thật 

nguội, cho vào keo thủy tinh đậy kín 

 

* Nếu các bạn muốn mứt dừa màu theo ý của mình, hoặc không để màu, 

thì 

- Không để màu, thì không cần pha màu hay lá dứa thêm 

- Để màu, thì pha màu ( loại phẩm làm bánh) thay cho màu lá dứa , và 

cách làm cũng giống như trên 

 

Mứt quất - Nhật  
 
Quả quất ở Nhật có hình dáng dài về chiều dọc vỏ dày cộp nhưng được 
cái vẫn giữ được vị ngọt và thơm nồng đúng của quất. Đi chợ nhiều khi 
không để ý là không biết nó là quả quất. Tên tiếng Nhật là Kinkan. 
 
Sau đây là cách làm mứt quất Nhật: 
Ở Nhật quất vỏ dày và cứng nên không cần ngâm nước vôi (Mà cũng 
không biết kiếm đâu ra nước vôi hay phèn chua nữa), cứ thế dùng dao xỉa 
quả quất thành 5 cánh, bóp dẹt cho ra hết hột bớt nước.Quất ướp đường 1 
đêm cho ngấm rồi mang lên bếp ga xào nhỏ lửa. Nhớ đừng đảo như rang 
lạc vì quất nóng dễ bị nát.  
Xào đến khi đường kéo thành sợi màu hổ phách trong suốt là được, lúc đó 
quất cũng tự nhiên trong veo màu hổ phách trông pro chẳng khác gì ngoài 



hàng. Giữa chừng chán quá mãi quất không cạn nước có thể tắt bếp đi 
chơi mai xào tiếp vì xào đến khi mứt được lâu phết hơn nữa xào 2, 3 lần 
càng ngon. Nhà có vani thì cho thêm một tí hoặc không thì để nguyên mùi 
quất đã ngào ngạt lắm rồi. 
 

 

Quất tươi đang ướp đường 

 
 

Quất thành phẩm 

 

 
 

MỨT MÃNG CẦU 

 

http://www.thegioinguoiviet.net/newreply.php?do=newreply&p=3578


 
 

- Mãng Cầu Dai: 1 trái (1 kg) 

- Đường cát trắng: 1/2kg 

- Vani: 1 viên 

- Giấy bóng kiếng 

 

Cách Làm 

Mãng Cầu Dai lựa trái chín, tách bỏ vỏ. Xả nước một lần cho bớt chất 

chua. Gắp ra chứ đừng vắt. Đổ đường vào, ngâm chừng hai tiếng. Sau đó 

đặt lên bếp lửa, cho lửa lớn, đảo đều taỵ Sau khi nước đường và mứt sên 

lại sền sệt thì rắc vani vào, trộn đều, rồi bắc khỏi bếp. Phơi mứt chừng 3 

nắng (3 ngày), trong khi phơi thì trở qua trở lại mứt mới khô và trong. Giấy 

kiếng cắt dài 10 phân, rộng 5 phân, cuốn từng mẩu mứt lại, rồi vặn xoáy 2 

đầu. 

 

Mứt Khoai Tây 

 



 
 

Nguyên liệu: 

 

- Khoai tây: 1 kg 

- Đường: 0.8 kg ( tỉ lệ khoai tây với đường chỉ là tương đối, mình không    

cân kĩ lưỡng như làm bánh)  

- Vani 

- Nước vôi trong 

- Nước cốt của 1 nửa hoặc 1 quả chanh tùy theo lượng khoai tây  

 

Cách làm:  

 

- Khoai tây xắt miếng khoảng 3mm ngâm với nước vôi trong khoảng 2 

tiếng, không nên ngâm lâu quá vì ngâm lâu quá vì sau khi sên khoai tây sẽ 

cứng đanh rất khó ăn.  

- Sau 2 tiếng bỏ khoai tây ra rửa sạch dưới vòi nước.  

- Ngâm khoai tây vào nước sôi có vắt nước côt chanh khoảng 5 phút cho 

khoai tây chín bớt và có độ dẻo.  

- Vớt khoai tây ra để ráo nước ướp với đường. Sao cho đường tan hết. Ở 

công đoàn này mình có cảm giác ướp càng lâu thì khoai tây càng dẻo? . 

Lần vừa rồi mình ướp và vani đường 3 tiếng. Mình nghĩ là có thể để được 

qua đêm, nghĩa là ngâm khoai tây buổi đêm, sáng hôm sau đem ra sên 

mứt. Nếu ngâm lâu như vậy mình nghĩ có thể không cần đến sự can thiệp 

của nước vôi trong.  



- Khi sên mứt khoai tây thì lưu ý đảo thật nhẹ nhàng vì khoai tây rất dễ nát. 

Sên đến khi đường khô trắng thì ngừng, bỏ ra báo hong khô.  

Mứt khoai tây có vị: thơm, dẻo, bùi rất ngon miệng! 

 

 

Mứt cà chua 

 

 
 

 

Nguyên liệu:  

 

- Cà chua bi  

- Đường  

 

Cách làm:  

- Cà chua rửa sạch, khía 4 phía sau đó lấy tăm khều bớt hạt cà chua bên 

trong. Bóp nhẹ cho hạt và nước trong ruột cà chua ra ngoài.  

- Ngâm cà chua vào nước muối khoảng 1 tiếng  

- Ngâm nước lạnh khoảng 3 tiếng  

- Vớt cà chua ra để cho ráo nước  

- Cân cà chua và đường sao cho 1kg cà chua thì 0.5 kg đường  

- Đun cà chua với đường lửa nhỏ để đường sủi liu riu khoảng 10 - 15 phút 

rồi tắt bếp để hôm sau sên mứt tiếp. 

- Ngày hôm sau cũng đun mứt như vậy lấy đũa đảo nhẹ tay.  



- Sau khi thấy đường gần cạn hết thì cho cà chua ra khay hứng trên bát rồi 

lấy thìa đổ đường trong nồi lên cà chua. Chỗ nước rớt ra khay lại đổ tiếp 

vào nồi, đường keo hơn 1 chút lại đổ tiếp lượt nữa lên cà chua.  

- Đem cà chua xếp lên khay để vào lò nướng sấy ở nhiệt độ 100 độ C cho 

phái ngoài của cà chua được se se lại.  

- Phơi nơi khô ráo thoáng mát khoảng 1 ngày.  

Sên mứt cà chua không vất vả như các mứt khác nhưng mất công phơi 

phóng chờ đợi , cà chua bi cũng đắt nhưng mà ăn rất ngon! 


