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NGHỀ NUÔI DẾ 

 

I. CON DẾ - MỘT MẶT HÀNG MỚI LẠ 

Ai đã qua Thái Lan và được thưởng thức các món ăn từ dế chắc sẽ rất khó quên. Khó 
quên vì cảm nghĩ của ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ chỗ, ta ngỡ ngàng 
vì sao họ lại nuôi được con dế đến chỗ được mục kích hàng chục vạn con dế nuôi nhốt 
trong những thùng dự trữ. Và rồi, từ việc ta khiếp đảm về những món ăn từ dế đến chỗ ta 
thấy thèm thuồng hương vị thơm ngậy của những chú dế khi đã lên chảo… 

Một người bạn Ôtrâylia nói với tôi: “Mình công tác ở Việt Nam nhưng sang chơi bên 
Thái Lan nhiều lần. Mình thấy nông dân Thái Lan ngoài trồng lúa ra còn làm thêm nhiều 
nghề rất lạ. Họ nuôi rắn độc, nuôi kỳ đà, nuôi cá sấu, nuôi lợn rừng… và còn nuôi nhiều 
loài côn trùng, trong đó có con dế. Món dế của họ được thực khách trong, ngoài nước rất 
mê. Khách lúc nào cũng đông nghịt. Họ nuôi dễ rất dễ dàng. Cái nghề ấy lại kiếm được 
nhiều tiền…”. 

Chúng ta đang ở thời kỳ hội nhập. Vì sao những việc mà bà con ở các nước láng giềng 
làm được mà ta không làm được?! Đã tới lúc, nông dân mình cần tăng cường giao lưu để 
học hỏi bạn bè những cách làm hữu ích. 

Nhiều loài côn trùng và động vật đất đã từng được dân ta biết đến với những món ăn 
dân gian như: rươi, sâu chít, nhộng tằm, cào cào, châu chấu v.v.. Thời con nít, khi đi chăn 
trâu, nhiều người đã từng cùng bè bạn lùa bắt châu chấu để thui và liên hoan! Ký ức tuổi 
thơ vui nhộn và hồn nhiên thật khó quên. 

Tôi vào TP.Hồ Chí Minh và tới thăm trại dế Thanh Tùng ở Củ Chi. Ông chủ là một 
thanh niên hiền lành và đẹp trai. Con người đó lại dám táo bạo mở một cơ sở rộng lớn với 
hang nghìn thùng xếp chồng lên nhau trên một khu trại rộng hơn 500m2 để chăn nuôi. Nó 
chả khác gì một xí nghiệp. Chỉ có điều, đó không phải là trâu, bò, lợn, gà mà toàn là… dế! 
Dế được nuôi kín trong các thùng. Đủ loại dế: dễ mẹ, dễ con, dế hậu bị… Bản đồng ca i ỉ 
rộn rã vang lên trong khắp cả trại dế. 

Anh chủ vui vẻ mời chúng tôi thưởng thực nhiều món ăn từ dế. Mới biết, con  người 
thực tài! Từ con dế dưới đất mà người ta chế ra được những món ăn rất ấn tượng. Ăn một 
lần là muốn ăn lại lần thứ hai. 

Dế giàu protein nhưng lại ít chất béo. Nó còn giúp thực khách giảm lượng cholesterol 
trong máu. Hương vị thơm ngậy của chúng thật hấp dẫn. Rất nhiều đoàn khách trong, 
ngoài nước đã tới đây để thưởng thức các món ăn từ dế. 

Phải chăng, dế sẽ thành một mặt hàng mới của chúng ta. Hy vọng, đây sẽ là một nghề 
phát đạt. 

 

II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA DẾ 

1. Vị trí phân loại và phân bố 
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Con dế là loại côn trùng sống trong đất. Nó thuộc họ phụ dế (Grillidae), bộ cánh thẳng 
(Orthoptera) và nằm trong lớp Côn trùng. 

Trong họ phụ dế có tới khoảng 2300 loài. Chúng phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và 
cận nhiệt đới. Vào mùa lạnh và mùa khô, chúng thường tồn tại ở dạng ấu trùng. Một số 
loài mà chúng ta thường gặp là dế vườn, dế đồng và dế nhà (hay còn gọi là dế cơm). 

Dế thường sống ở đồng ruộng, vườn tược và quanh nhà. Con dế không lạ gì đối với 
dân ta. Tuổi thơ của nhiều người đã gắn với con dế. Lũ trẻ thưởng đi tìm lỗ dế để đổ nước 
cho dế ngạt và phải nhảy ra. Dế được nhốt vào vỏ bao diêm để “ông chủ” nghe chúng 
“hót” và xem chúng đánh nhau. 

2. Hình dáng và cấu tạo 

Dế là loài côn trùng có cánh. Nó có tới 2 đôi cánh, một đôi ở trên và một đôi ở dưới. 
Đôi cánh ở dưới dài và rộng hơn. Nó đảm nhận việc giúp cho dế bay được. Nhưng khi di 
chuyển trên mặt đất, đôi cánh đó thường xếp lại và nằm dưới đôi cánh trên. 

Dế nổi trội bởi đôi chân sau. Nó to hơn hẳn các đôi chân khác. Đôi chân ấy giúp dế 
nhảy rất xa. Nó cũng thành vũ khí lợi hại để dế đánh nhau với kẻ thù. Chúng đá rất khoẻ, 
có khi làm đứt đầu con khác. Ngày xưa, vua Phổ Nghi ở Trung Quốc cũng rất mê xem dế 
chọi nhau… 

Miệng dế cấu trúc theo kiểu nghiền. Chúng có thể cắn nát rễ cây, thân cây và đào hầm. 
Dế đào hầm rất khoẻ. Hang dế sâu và nhiều ngóc ngách. 

Vào những đêm đẹp trời hoặc sau những cơn mưa, dế chui ra khỏi hang và gọi  nhau. 
Tiếng cric, cric rền vang. Đó là tiếng kêu của con đực. Chỉ có con đực mới phát ra âm 
thanh đó. Nhưng đó không phải là tiếng kêu ở mồm mà là ở … chân! Bộ phận này giống  
như cái đàn nhị. Nó cọ sát vào nhau và phát ra âm thanh. Âm thanh đó kêu gọi con cái tới 
để ái ân. Vì vậy, càng về khuya tiếng kêu càng lịm dần. Chúng đã đến được với nhau. 

Dế được xếp là loài biến thái không hoàn toàn, tức là nó chỉ biến thái có một phần. Dế 
non khi nở ra về cơ bản là giống với dễ trưởng thành nhưng kích thước còn nhỏ và chưa 
mọc cánh. Nó phải trải qua các lần lột xác thì mới hiện hình đúng là một chú dế với đầy 
đủ hai bộ cánh dài. 

Ở dế cái có một bộ phận đặc sắc, đó là máng đẻ trứng. Máng này dài từ 10-15mm. Khi 
đẻ chúng cong đít xuống nền đất và cắm máng vào. Trứng sẽ theo  máng để vào sâu trong 
lòng đất. Đây có lẽ là đặc điểm dễ nhận nhất để phân biết dế đực và dế cái. Người ta 
thường nhìn vào đít dế để tìm máng đẻ trứng. Nếu có máng thì chắc chắn là con cái. 

3. Tập tính của dế 

Dế hoạt động vào ban đêm. Ban ngày chúng chui sâu vào trong hang và nằm chờ tới 
đêm. Tuy nhiên, khi ta nuôi chúng trong chậu hay trong thùng, do không có hang hốc mà 
phải đứng lộ thiên nên nó cũng hoạt động cả ban ngày. 

 Dế rất thích leo trèo và đùa rỡn. Chúng hay vờn, đuổi nhau. Khi ta để một đồ vật gì 
đó vào chỗ nuôi dế, lập tức, chúng bò lên ngay. Chính vì vậy mà bà con ta có sáng kiến 
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dùng các rế để đặt vào khu nuôi. Dế leo lên ngay. Ta có thể xếp nhiều chồng rế vào một 
thùng. Dế sẽ bu lên tất cả các cái rế đó. 

Cuộc đời của dế rất ngắn ngủi. Từ trứng nở ra tới 55-60 ngày là nó đã trưởng thành. 
Lúc đó nó đã biết gọi nhau, cặp đôi. Thậm chí, dế đực còn đánh nhau chết thôi để tranh 
giành con cái. 

Sau khi được thụ tinh, con cái đẻ liên tục trong 20-25 ngày. Khi nào đẻ hết trứng thì 
nó cũng tự kết thúc cuộc đời. Để bảo tồn nòi giống, dế biết tìm tới những chỗ đất ẩm và 
tơi xốp, nó đẻ trứng vào đó. Một con có thể đẻ được hàng trăm trứng. Trứng sẽ nở thành 
dế con và lại tiếp tục cuộc đời trong lòng đất. 

Dế hút sương, ăn cỏ non và lá non. Nó cũng có thể ăn các vụn hữu cơ. Ta có thể cho 
ăn cám gà đã nghiền nhỏ. Tuy nhiên, luôn luôn phải đảm bảo có cỏ tươi cho chúng. Tổ 
tiên của chúng đã sống nhờ cây, cỏ. 

4. Vai trò của dế trong tự nhiên và trong đời sống của loài người 

Dế là một mắt xích trong chuỗi thức ăn của tự nhiên. Rất nhiều loài luôn tìm dế để ăn 
như nhện, lưỡng cư, bò sát, chim, thú… 

Trong khi đó, dế lại là loài ăn các thức ăn thực vật và các loài động vật nhỏ khác. 
Chúng đẻ rất khoẻ để bảo tồn nòi giống. 

Gần đây dế còn trở thành món ăn của con người. Hơn thế nữa, nó còn được xếp vào 
loại đặc sản. Thịt dế giàu dinh dưỡng, không béo và lại có hương vị hập dẫn. Rất nhiều 
nước ở khu vực Đông Nam Á đã mở những quán ăn riêng về dế. Chính vì vậy mà nghề 
nuôi dế được hình thành và ngày càng phát triển. 

 

II. KỸ THUẬT NUÔI DẾ 

Nuôi dế là một việc làm vừa nhẹ nhàng, vừa dễ mà lại cho hiệu quả kinh tế cao. Người 
giàu hay người nghèo đều có thể nuôi dế. Nhà rộng hay nhà chật cũng có thể bố trí nuôi 
dế. Người già hay trẻ em đề có thể tham gia nuôi dế. Suốt từ Bắc vào Nam, chỗ nào cũng 
có thể nuôi được dế… 

Tuy  nhiên, để nuôi dế đạt hiệu quả cao, chúng ta cần tuân thủ một số chỉ dẫn sau: 

1. Điạ điểm nuôi dế 

Tuỳ qui mô của từng gia đình mà chỗ nuôi dế sẽ rộng hay hẹp. Ta có thể tận dụng sân 
trước nhà, sân thượng, nhà kho, hành lang…hoặc những khoảng đất còn trống trong 
vườn. Chỗ nuôi phải có mái che, không cho nước hắt vào. Tốt nhất, nên chọn nơi khô ráo, 
thoáng mát vào mùa hè và kín gió vào mùa đông. Nhiều người sợ vị trí ở sân thượng sẽ bị 
nóng. Nhưng, điều kiện nóng đó (có khi lên tới 40-450C) lại rất thích hợp với dế. Trong 
chỗ nuôi có đủ nước uống thì nóng như thế lại làm chúng thích thú hơn.  

Nếu có điều kiện, ta dành riêng một phòng hoặc xây riêng một khu để nuôi dế. Anh Lê 
Thanh Tùng (ở ấp Bến Đò 2, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh) đã làm 
hẳn một trại riêng ở ngoài đồng rộng hơn 500m2 để  nuôi dế. Anh là người đầu tiên nuôi 
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dế ở Việt Nam để chế biến ra các món ăn. Với yêu cầu như hiện nay, chắc rằng, anh còn 
mở rộng nữa để tăng thêm diện tích nuôi dế. 

Tôi cũng đã đến thăm gia đình anh Đào Bá Hoà ở thôn Ngọc Trì, xã Bình Đinh, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Không ai nghĩ rằng anh lại nuôi dế trong nhà. Ngôi nhà của 
anh xây theo kiểu hiện đại với 3 tầng nguy nga. Trông nó như  một đại sứ quán. Thế 
nhưng, anh để cả tầng 2 và tầng 3 để… nuôi dế! Chậu và thùng xếp  kín trên cả 2 tầng 
nhà. Mọi người trong nhà lại hoàn toàn ủng hộ cách làm của anh. Từ già tới trẻ đề vui thú 
với việc nuôi dế trong nhà. Ai đến thăm đây đều ngạc nhiên. Khác với lợn, gà, hình như 
dế được ở chỗ trang trọng hơn. 

Cũng có gia đình chưa thu xếp được diện tích nên để tạm các thùng ngay trong bếp, 
trong hành lang hoặc xếp dọc cầu thang. Điều cốt yếu là có chỗ để xếp thùng mà không bị  
mưa hắt vào. 

Ta có thể xếp các thùng chồng lên nhau nhưng phải chừa chỗ để chăm sóc chúng hàng 
ngày. 

Có lẽ, khó có con vật nuôi nào lại được bố trí chỗ nuôi dễ như dế. Hầu như nhà nào 
cũng có thể tổ chức ngay việc nuôi dế. Chỉ cần có diện tích xếp được vài thùng là ta đã đủ 
sức bắt tay ngay vào việc nuôi dế. Tuy nhiên, phải nghĩ tới việc mở rộng càng sớm càng 
tốt. Vì rằng, dế đẻ rất nhanh. Chỉ một thời gian ngắn là hàng vạn chú dế đế ra đời. Ta 
sướng tới mức phát hoảng vì chúng đẻ nhanh quá! Vì vậy, đã là nuôi để kinh doanh thì 
phải chuẩn bị diện tích kha khá. Ít nhất cũng phải được vài chục mét vuông. Khi đã có 
tiền, ta sẽ xây tiếp thêm sau. 

Cơ sở hơn 500m2 của anh Lê Thanh Tùng được dựng khung bằng tre nứa và phủ bằng 
bạt. Như vậy, tốn kém không là bao. Ta chả cần xây kiên cố. Đừng tốn kém nhiều vào 
việc xây nhà. Chỗ nuôi chỉ cần đơn giản nhưng thoáng đãng. 

2. Dụng cụ nuôi dế 

Để nuôi dế, ta cần sắm đủ các loại dụng cụ sau: thùng nuôi, nắp đậy thùng, dụng cụ 
cho dế đậu (thường là cái rế bắc nồi cơm), khay cho dế đẻ, khay thức ăn , khay đựng nước 
uống và bình phun sương. 

a, Thùng nuôi 

Thùng nuôi dế thường được chọn là loại thùng nhựa đựng nước cỡ 60 lít, có đường 
kính đáy khoảng 45cm và cao 70cm. Trên thị trường, nó có giá 70.000đ/thùng. Tuy nhiên, 
ta cũng có thể nuôi dế trong các chậy nhựa có đường kính đáy 50cm và chậu chỉ cao 30-
35cm. Loại này giá chỉ khoảng 25.000đ/chậu. Nuôi bằng chậu tiết kiệm hơn nuôi thùng 
nhưng cần thận trọng để tránh dế bay hoặc nhảy vọt ra ngoài. 

Vì là chậu nhựa hay thùng nhựa nên thành của nó trơn láng, dế không bò lên được. Có 
người thử làm bằng hộp xốp. Nhưng ở hộp xốp dế rất dễ bò ra vì chúng bám và leo lên 
được. 

Khi mua thùng hoặc chậu về, ta nên rửa thật sạch cho hết mùi nhựa. Nếu mùi vẫn còn 
thì bạn hòa thêm thuốc tím vào nước để rửa thùng, mùi sẽ mất rất nhanh. 



Chương trình 100 nghề cho nông dân                         Chủ nhiệm chương trình: Nguyễn Lân Hùng 
 
 

 

5 

Thùng hoặc chậu lớn là chỗ ta nuôi dế. Diện tích đáy càng rộng càng tốt. Thùng cần 
đặt ở chỗ khô ráo, không bị mưa hắt vào. Để tiết kiệm mặt bằng, ta có thể xếp chồng các 
thùng lên nhau hoặc làm giàn để có thể xếp thùng thành nhiều lớp. Tuy nhiên, phải bố trí 
để có thể chăm sóc dế hàng ngày (cho ăn, cho uống, làm vệ sinh…) và cũng phải có độ 
thoáng cho dế. Ở cơ sở của anh Lê Thanh Tùng, người ta xếp so le (cứ 2 dãy thùng ở phía 
dưới, người ta xếp thêm dãy thữ ba nằm ở phía trên và nằm ở chính giữa hai dãy thùng). 

Đối với dế mới nở cho tới khi bằng con ruồi, ta có thể nuôi bằng chậu. Nhưng lúc 
chúng đã lớn hơn, ta nên nuôi trong thùng (để tránh chúng nhảy hoặc bay đi mất). 

Nếu ai cẩn thận thì vẫn có thể nuôi hoàn toàn bằng chậu cũng được. 

b, Nắp đậy thùng 

Mỗi thùng nuôi phải có 1 nắp đậy. Nắp đậy giữ cho dế không nhảy ra ngoài. Không 
cho kẻ thù từ bên ngoài lọt vào và phải làm cho thùng nuôi hoặc chậu nuôi được thông 
thoáng. 

Tốt nhất, mỗi thùng nuôi hoặc chậu nuôi được đậy bằng 1 cái lồng bàn. Hầu hết các cơ 
sở đang nuôi dế đều dùng lồng bàn để đậy thùng dế. 

Thế nhưng, khi  mua thùng, nó thường kèm theo cả nắp đậy. Bạn có thể dùng que sắt 
nung đỏ và dùi vào nắp đậy để tạo các lỗ thoảng. Dùi khoảng 50-60 lỗ cho 1 cái nắp là 
tốt. Ta tận dụng được cái nắp buộc phải mua kìm theo đó để làm nắp đậy cho thùng nuôi 
dế. 

Cũng không được chủ quan khi đã có nắp. Lúc dế đã trưởng thành, nó dễ dàng bay vụt 
ra khỏi thùng nuôi, đặc biệt là vào ban đêm và lúc rạng sáng. Vì vậy, khi mở nắp ra, ta 
cần rất thận trọng để tránh trường hợp dế tẩu thoát. 

c, Giá để dế đậu 

Dế rất thích leo lên các vật xếp ở phía trên. Khi ta để cái que, cái rổ, cái giá vào là nó 
bò lên ngay. Nó thích nghỉ ngơi ở tư thế đó. Vì vậy, ta nên dùng các cái rế (mà ở quê 
dùng để bắc nồi cơm) làm giá thể cho nó đậu. Dế rất thích hợp vì nó hở tứ tung, dế leo lên 
rất dễ. Nếu thùng nuôi nhiều dế, ta có thể xếp vào đó nhiều cái rế. Ta xếp chồng chúng 
lên nhau. Coi nó như cái nhà tầng. Dế sẽ bu kín lên các cái rế, cả trên cả dưới. Chỗ chúng 
ở giống như cái chung cư cao tầng. Tầng nào cũng có dế. Đối với con dế, đó sẽ là khách 
sạn tuyệt vời rồi! Người nuôi dế có khi phải chuẩn bị tới hàng trăm cái rế. Bà con mình ở 
nhà quê thì nên tự đan lấy rế mà dùng. 

Ngay khi chú dế được 4-5 ngày tuổi, nó đã thích leo lên rế. Ta để vào thùng nuôi 1 cái 
rế cho chúng bu vào. Tới khi dế được 20-30 ngày, ta nên cho vào mỗi thùng 3-4 cái rế. 
Giai đoạn cuối cùng (từ 30-50 ngày tuổi) ta có thể xếp vào mỗi thùng 5-6 cái rế. 

Việc xếp rế vào thùng nuôi sẽ giúp ta san đàn dế ra. Nếu để chúng đứng chen chúc với 
nhau sẽ dẫn tới việc đánh lộn. Đặc biệt, khi đã thành thục, dế đực có thể đánh nhau đến 
chết để giành giật con cái. Vì vậy, phải kịp thời đưa rế vào đúng lúc. 

d, Khay đựng thức ăn 
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Thức ăn của dế là cỏ, lá cây và cám gà. Vì vậy, ta chỉ cần có dụng cụ đựng cám mà 
thôi (cỏ và lá cây để luôn vào thùng cũng được). 

Ta nên dùng các loại nắp nhựa hoặc các miếng bìa cứng, miếng mi ca, … để đựng 
cám. Không nên dùng bát ăn cơm vì thành của nó cao quá, dế không trèo vào được. 

Một vài ngày ta lại làm vệ sinh. Cám cũ cần được thay và dụng cụ đựng cám cần được 
làm sạch. 

e, Khay đựng nước uống 

Dế cũng cần được uống nước. Chúng uống không nhiều vì trong cỏ, lá cây cũng đã có 
nước rồi. Tuy nhiên, cần có khay nước để chúng uống bổ sung. 

Gọi là khay nhưng thực tế là các dụng cụ chỉ cần có thành cao 0,5 – 0,7 cm là vừa. 
Không dùng những vật có thành quá cao. Khi đưa nước vào, dế dễ bị chết đuối, đặc biệt là 
dế nhỏ. Trong dụng cụ, ta cũng chỉ cho vào đó một lượng nước rất ít (chỉ có ngấn nước 
cao 2-3 mm). Khi dế uống hết hoặc nước bốc hơi hết thì lại cho thêm vào. Dế càng lớn thì 
chúng uống nước càng nhiều hơn. 

Khi dế còn nhỏ, ta chỉ cần phun ẩm vào nắm cỏ là cũng đủ cung cấp nước cho dế rồi. 
Đến lúc chúng to bằng con ruồi, ta mới phải cho khay đựng nước vào. 

Có thể dùng các loại nắp nhựa để đựng nước cho dế. Cũng có thể cưa các đốt tre, chừa 
lại độ 1cm để làm khay đựng nước cho dế. 

Nói chung, khay đựng cám và khay đựng nước ta nên tận dụng các dụng cụ bỏ đi để 
sử dụng tiếp. Không cần tốn kém vào đây. 

h, Khay cho dế đẻ 

Trong tự nhiên, dế thường đẻ trứng vào đất. Ở đít con cái có một cái máng dài. Đó là 
máng đẻ trứng. Nó tìm tới những chỗ đất ẩm, tơi, xốp và cong đít, cắm máng xuống đất 
để đẻ. Vì vậy, ta phải có một dụng cụ đựng đất để cho dế đẻ. 

Các cơ sở đã nuôi dế thường làm khay đẻ cho dế bằng xi măng – cát. Nó giống như 
cái gạt tàn thuốc lá, có đường kính từ 10-15cm, cao độ 1,5 – 2cm. Mặt trên, để vành có 
mép rộng khoảng 1-2cm. Phần giữa khoét như cái gạt tàn và cho đất vào đó. Đất cần tơi, 
xốp, mịn và có độ ẩm. Dế sẽ leo lên khay, đứng trên mép khay và cắm đít vào lớp đất để 
đẻ. 

Ta phải chuẩn bị hàng chục, thậm chí trăm khay đẻ trứng. Vì rằng, tới mùa dế đẻ, ta 
phải dùng rất nhiều khay. Ở mỗi thùng, chập tối đưa khay đẻ vào, sáng hôm sau, ta phải 
đưa khay đó ra và đưa đi ấp. Tới tối ngày tiếp theo, ta lại cho khay đẻ khác vào. Cứ như 
vậy, mỗi thùng dế đẻ phải dùng tới 20-25 khay đẻ cho 1 lứa. Do đó, số khay cần rất nhiều, 

i, Bình phun sương 

Ta dùng bình phun nước cầm tay loại nhỏ (mà chị em hay dùng để phun nước thơm 
lên tóc). Giá ngoài thị trường chỉ khoảng 10.000 – 15.000 đồng/cái. 
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Ta phun sương lên cỏ và lá cây. Khi dế còn nhỏ, ta có thể phun sương lên thành thùng 
để dế hút nước. 

Khi đưa các khay đẻ trứng đi ấp, hàng ngày cũng cần phun sương lên lớp đất mặn, 
mùa đông phun 1 lần trong 1 ngày,  mùa hè phun 2 lần trong 1 ngày vào buổi sáng và 
buổi tối để giữ ẩm, giúp cho trứng dễ nở. 

 

3. Chọn giống dế 

a) Cách phân biệt dế đực, dế cái 

Ta chỉ có thể phân biệt được dế đực và dế cái khi chúng đã lớn và trưởng thành. 

Ở dế đực, phần đầu thường lớn nhưng phần bụng lại thuôn,nhỏ. Cánh của nó có màu 
đen hoặc đen pha nâu nhưng không bóng láng. Đặc biệt, tới mùa sinh sản, vào buổi tối, dế 
đực thường kiêu hãnh gáy vang để kêu gọi dế cái. 

Trong lúc đó, ở dế cái, bụng thường lớn vì nó mang rất nhiều trứng. Cánh của chúng 
đen nhánh và bóng láng. Đặc biệt ở phần đít, dế cái có một cái máng dài thò ra. Đó là 
máng đẻ trứng. Đây có lẽ là dấu hiệu dễ nhất để phân biệt dế đực và dế cái. Dế cái không 
gáy được như dế đực. Chúng cứ như bên B trong các hợp đồng kinh tế: Khi bên A kêu 
gọi, bên B đến ngay. 

b) Chọn con giống 

Cũng như các loài khác, ta cần chọn các con giống khoẻ mạnh, không mang bệnh tật 
hoặc thương tích và đảm bảo tỷ lệ đực, cái hợp lý. 

Dế giống cần to khoẻ, nhanh nhẹn, cánh mượt. Con đực cần gáy to. Con cái phải có 
bụng lớn. 

Tỷ lệ đực/cái thường là 1/2 hoặc 1/3. Cứ 15 con đực ta cho ở với 30 hoặc 45 con cái. 

Khi dế bắt đầu gáy là báo hiệu chúng đã trưởng thành. Ta san chúng ra các thùng riêng 
để chúng gặp gỡ nhau và sinh sản. 

Không nên để mật độ quá dày. Tới lúc này, dế đực rất hung hăng. Nó khao khát yêu 
đương tới mức sẵn sàng giết chết tình địch. Dại gì để chúng giết nhau. Ta phải chủ động 
phân chúng ra ngay trước mùa giao phối. Những tiếng gáy đầu tiên là hồi kèn “xuất trận”. 
Vì vậy, dù bận mấy ta cũng phải dành thời gian để phân đàn theo tỷ lệ hợp lý, tránh để dế 
cắn xé nhau. 

4. Thức ăn của dế 

a) Thức ăn 

Trong tự nhiên, dế sống ở các bãi cỏ. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài cỏ, các 
loài lá cây non. Tuy nhiên, chúng cũng có chọn lọc. Nó không thích các loài cỏ có vị 
đắng. Nhiều người khi đi lấy cỏ cho dế thường rút 1 cọng non và nhấm thử. Nếu đắng, họ 
không lấy loại cỏ đó nữa. Dế rất thích ăn loại mạ non. Ngoài ra, các loại vỏ dưa hấu, dưa 
gang, dưa hồng… dế cũng ăn ngon lành. Chúng gặm cùi là chủ yếu. Các loại lá rau như 
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xà lách, bắp cải… dế đều rất thích ăn. Nhưng thức ăn chủ yếu của dế khi nó đã bằng hạt 
đậu đen là cám gà. Các loại cám gà dế đều ăn. Ta nên nghiền nhỏ thành bột cho dế ăn. 

Khi mới nở, ta nên cho dế ăn lá non của rau khoai lang. Có lẽ, lá đó mềm nên nó dễ 
ăn. Tránh lấy những lá khoai lang già vì hay đắng. Tới khi được 20ngày tuổi, nó bắt đầu 
chán rau lang, ta thấy nó ít ăn. Lúc này phải thay rau lang bằng cỏ. Nên thay đổi các loại 
cỏ để thăm dò loại cỏ nào ở địa phương dế thích nhất. 

 

b) Cách cho ăn 

Trong mỗi thùng nuôi dế, ta cần cho cả 2 loại thức ăn: Thức ăn tinh và thức ăn thô. 
Thức ăn tinh là các loại cám gà; còn thức ăn thô là: cỏ, lá rau, vỏ củ quả…cần để riêng 
từng loại thức ăn trong thùng. 

- Thức ăn tinh: Dế thích ăn nhất là các loại cám cho gà. Ta cần nghiền mịn cám ra rồi 
cho vào khay cám. Khay đựng cám tốt nhất là dùng các nắp nhựa. Nếu không có nắp 
nhựa, ta có thể cưa các đốt tre hoặc đốt giang có đường kính từ 7-10cm và chiều cao 
khoảng 1,5cm. Ta cho cám vào đó. Dế dễ dàng trèo vào để ăn và cám không bị vương ra 
ngoài. Mỗi thùng có thể để 1-2 khay cám cho dế ăn (tùy theo lượng dế có trong thùng). Ta 
lưu ý, không cho đầy cám vào khay mà chỉ cho 1-2 thìa cà phê. Nếu để nhiều, cám dễ tràn 
ra ngoài. Mặt khác, nếu để thừa cám, dế không ăn hết, lâu  ngày nó sẽ thiu thối đi. 

-  Thức ăn thô:   Đối với cỏ, ta nên búi thành từng búi nhỏ chừng 50-70g; buộc chặt 1 
đầu bằng dây chun. Làm như vậy, khi dế bốc ăn sẽ không làm vương cỏ ra khắp thùng. 
Mỗi thùng cũng nên để 1-2 búi cỏ. Ta quan sát, nếu thấy dế ăn hết phần lá của cỏ thì ta 
thay búi khác vào. Nếu búi cỏ bị héo hoặc úa vàng thì cũng nên thay. Khi lấy búi cỏ ra 
cần rũ nhẹ để đề phòng có dế còn nằm trong búi cỏ. 

Cỏ rất sẵn và dễ kiếm. Vì vậy, ta cố gắng để dế được ăn cỏ tươi hàng ngày. 

Dế cũng thích ăn cùi dưa hấu. Ta để những  mẩu cùi dưa hấu vào thùng. Chúng sẽ 
gặm hết cùi. Các loại thức ăn thô khác cũng nên thường xuyên cho dế ăn. Nên cho chúng 
ăn nhiều loại thức ăn thô xanh. 

- Nước uống: Cùng với thức ăn, ta phải chú ý cho dế uống nước. Tuy trong thức ăn thô 
đã có hàm lượng nước cao nhưng ta vẫn phải bổ sung nước cho dế uống. 

Khi dế còn nhỏ, chưa trèo được vào khay, ta có thể phun mù lên búi cỏ để dế hút 
những giọt sương. Ta lấy búi cỏ ra khỏi thùng, phun sương đều lên búi cỏ; sau đó, lại đặt 
bủi cỏ và lại trong thùng. 

Khi dế đã lớn bằng hạt gạo (khoảng 15 ngày), ta nên cho chúng uống nước bằng khay. 
Khay uống giống như khay đựng cám. Ta cho nước sạch vào đó. Hàng ngày nên thay 
nước để dế luôn luôn được uống nước sạch. Không nên cho nước quá đầy, dế dễ bị chết 
đuối. Ta nên cho từng ít một, hết lại cho thêm. 

Cũng phải thường xuyên lưu ý, tránh để chúng bị khát nước. 

5. Cách nuôi các loại dế 
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a) Nuôi dế con 

Dế con nở ra từ trứng. Lúc mới nở, nó có màu trắng ngà. Cơ thế nó chỉ bằng con kiến 
gió. Khoảng 3 giờ sau khi nở, nó chuyển dần sang màu đen. 

Dế nở ra đã hoạt động ngay. Nó rất năng động, di chuyển liên tục. Chúng ăn lá non 
như lá rau xà lách, lá khoai lang non hoặc lá mạ non. Chúng cũng cần uống nước. Lúc 
này, nó rất nhỏ nên không cho khay nước vào, dế rất dễ bị chết đuối. Ta lấy 1 túm cỏ và 
phu mù vào túm cỏ đó. Sau đó, để túm cỏ vào chỗ nuôi dế. Dế sẽ bò lên ngọn cỏ để hút 
nước. Khoảng 10 -15 ngày tuổi, dế có thể to  bằng hạt gạo. Lúc này, nó rất phàm ăn. Ta 
bắt đầu cho thêm khay đựng cám vào và cho cả khay nước. Lưu ý, khay nước hay dụng 
cụ đựng nước nên mỏng và không trơn nhẵn. Nếu dụng cụ đó sâu đáy và chứa nhiều nước 
thì dế rất dễ xảy chân và chết đuối. Dụng cụ quá trơn cũng không nên. Ví dụ: đĩa thuỷ 
tinh hay đĩa sứ mà làm dụng cụ đựng nước thì dế cũng dễ bị trượt chân, sa vào đĩa nước 
và không bò ra được. Ta có thể dùng các loại nắp nhựa hoặc đốt tre làm khay nước cho 
dế. Thường xuyên thay nước mới hàng ngày để đảm bảo nguồn nước sạch. Tránh để nước 
vương vãi trong thùng nuôi vì nó làm dế con dễ bị chết. 

Dế muốn lớn lên phải lột xác. Trong cuộc đời ngắn ngủi của nó phải lột xác tới 3 lần. 
Sau mỗi lần lột xác, nó lớn lên rất nhanh. Ta phải chú ý san thùng; không nên nuôi quá 
dày. Khi còn nhỏ, ta có thể nuôi mật độ dày. Nhưng sau khi lột xác, dế lớn thêm nhiều, ta 
cần san bớt dế ra các thùng khác. Mật độ dế phụ thuộc vào kích cỡ của thùng hay chậu 
nuôi. 

Với thùng nuôi có bán kính đáy thùng khoảng 40-50cm và chiều cao khoảng 50-60cm 
thì ta có thể nuôi tới 3000-4000 dế con. Nếu chúng quá dày, ta có thể xếp thêm rế vào. Ta 
cứ xếp rế này chồng lên rế kia. Lũ dế rất thích trèo lên trên các cái rế. Tới khi chúng được 
15-20 ngày tuổi, lúc này nó lớn bằng con ruồi con thì ta nên san bớt ra, mỗi thùng chỉ để 
độ 1500 – 2000 chú dế. Tới giai đoạn bắt đầu mọc cánh, thì mỗi thùng chỉ nên chứa từ 
500-700 con. 

Ta có thể dùng đèn pin để quan sát kỹ thùng nuôi. Nếu thấy có hiện tượng dế bị chết, 
dế bị dập nát, cánh và chân dế rụng nhiều trong thùng… là do mật độ quá dày, cần san 
đàn ngay. Việc này phải làm thường xuyên. Tuy nhiên, nếu mỗi ngày chết 1-2con trong 1 
thùng thì đó cũng chỉ là hiện tượng bình thường. Ta chỉ san khi thấy dế chết nhiều. 

b) Nuôi dế nhỡ 

Đây là thế hệ dế từ 30 – 45 ngày tuổi. Lúc này chúng rất sung sức, ăn khoẻ, uống khoẻ 
và rất năng hoạt động. 

Ta cần cho thức ăn thường xuyên để dế ăn. Phải quan sát nếu thấy lá cỏ, lá rau bị 
chúng ăn rỗ hết thì phải thay lá mới ngay. Đặc biệt, phải chú ý cho chúng ăn đủ cám. Lúc 
này nó ăn cám là chủ yếu. Phải thường xuyên bổ sung cám cho dế ăn. Tuy nhiên, không 
cho quá nhiều để tránh việc dế vào bới tung lên, vương vãi cám ra thùng. 

Khoảng 30-35 ngày tuổi, dế sẽ lột xác lần thứ hai. Lúc này, ta thấy đầu cánh của 
chúng bắt đầu nhú ra. Có thể coi đây là giai đoạn sung sức nhất của dế. Chúng thường 
chạy đuổi nhau trong thùng, leo lên, leo xuống các tầng rế, đùa rỡn nhau suốt ngày. Đây 
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cũng là giai đoạn chúng ăn khoẻ nhất. Phải luôn luôn đảm bảo đủ cả thức ăn thô và thức 
ăn tinh cũng như nguồn nước sạch cho chúng uống. 

Trong một thùng nuôi, ta có thể xếp 3-4 hoặc 5-6 cái rế chồng lên nhau cho chúng leo 
trèo. 

c) Nuôi dế trưởng thành 

Từ 45-60 ngày tuổi là giai đoạn dế thành thục và bước vào sinh sản. 

Ở giai đoạn từ 45-50 ngày tuổi, dế sẽ lột xác lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng. Lúc 
này, nó đã hoàn chỉnh cơ thể, cánh mọc đầy đủ và chuẩn bị  bước vào giai đoạn sinh sản. 
Vào tuổi này, máu “yêu đương” trỗi dậy. Dế đực thường đeo đuổi dế cái và đánh nhau 
chết thôi với các con đực khác để tranh giành “người tình”. Cuộc tình đẫm máu này dễ 
làm nhiều dế đực bị chết. Vì vậy, cần san đàn và ghép tỷ lệ đực cái thích hợp để hạn chế 
tử vong. 

Tín hiệu để chúng ta nhận biết nguyện vọng ghép đôi của dế là tiếng gáy. Chỉ có dế 
đực mới gáy được. Nó gáy để gọi dế cái. Lúc này là cao trào. Vì “ người tình” mà dế đực 
trở nên rất hung dữ. Nó sẵn sàng xả thân để giành được con cái. Cuộc chiến sẽ thường 
xuyên xảy ra nếu chúng đối mặt với con đực khác. Do đó, ta phải san đàn và xếp thêm dế 
vào thùng để chúng dễ lẩn tránh tai hoạ. 

Sau khi dế bắt đầu gáy 2-3 ngày là đủ thời gian dế cái đã được thụ tinh. Chúng sẽ 
bước vào thời kỳ đẻ trứng. 

6. Cho dế đẻ 

a) Nhận biết dế đẻ 

Như đã nói ở trên, khi thấy dế bắt đầu gáy là báo hiệu chúng đã thành thục, phải lo chỗ 
cho chúng đẻ. Nếu quan sát kỹ ta sẽ thấy ở phần đít của dế có tiết ra một chất nhầy màu 
trắng. Trong 1-2 ngày đầu, nó sẽ đẻ rải rác trên bó cỏ mà ta để trong thùng. Trứng của nó 
màu trắng ngà, có hình dáng như hạt gạo, thân dài thu nhỏ. Những trứng này ít nở vì tỷ lệ 
được thụ tinh thấp. 

b) Cho dế đẻ 

Chỉ từ ngày thứ ba trở đi, các trứng mà dế đẻ ra mới có đực. Loại trứng này mới có 
khả năng nở ra dế con. Lúc này ta mới bắt đầu thu trứng. 

Khoảng 6 giờ chiều, ta đưa khay cho dế đẻ vào. Khay phải chứa đầy ngang mặt 1 lớp 
đất mịn, ẩm. Ngay lập tức, ta thấy dế cái bu lấy và thay nhau leo lên khay để đẻ. Nó cong 
đít và cắm sâu ống dẫn trứng vào đất để đẻ, 

Dế chỉ đẻ vào ban đêm. Sáng hôm sau ta lấy khay đẻ ra, đánh số và đưa vào chỗ ấp nở. 
Không nên để khay qua ban ngày vì dế sẽ bò vào đó đào bới lung tung. Tối hôm sau ta lại 
đưa 1 khay mới vào cho dế đẻ. 

Dế đẻ rất khoẻ. Một con cái có thể đẻ từ 600-700 trứng. Mỗi ngày chúng đẻ một ít. Nó 
đẻ liên tục 20-25 ngày thì hết trứng. Sau khi hoàn thành sứ mệnh bảo tồn nòi giống và đã 
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đẻ hết trứng thì dế chết. Cuộc đời của chúng tuy ngắn ngủi, nhưng đã trải qua đầy đủ các 
bước mà tạo hoá ban cho. 

c) Ấp trứng dế 

Các khay trứng được lấy ra hàng ngày và đưa vào thùng ấp. Ta có thể xếp hàng chục 
khay trứng vào 1 thùng. Nhưng nhớ ghi nhãn để biết được ngày dế đẻ. 

Hàng ngày, ta phải phun ẩm cho các khay trứng. Mỗi ngày xịt 2-3 lần. Ta luôn giữ cho 
đất được ẩm nhưng không bị ứ nước. Tránh phun quá nhiều nước làm cho trứng bị ung 
(Trứng sẽ chuyển sang màu vàng nâu hoặc màu đen). Cũng không được để đất trong khay 
bị khô. Độ ẩm rất cần để cho trứng dế nở. 

Lưu ý, khi phun nước, ta nhấc khay trứng ra ngoài để phun. Không phun khi khay để ở 
trong thùng. Vì như vậy dễ làm ướt thùng nuôi. Quá nhiều nước thì dế sẽ bị chết. 

Bình thường, khoảng 7-10 ngày sau đẻ thì trứng dế nở. Nếu gặp rét thì thời gian trứng 
dế nở có thể kéo dài 15-20 ngày. 

Nhìn vào nhãn ghi ở khay, chúng ta biết khay nào sắp nở. Ta đưa khay đó ra và xếp 
vào 1 thùng khác. Tuỳ kích cỡ của thùng mà chúng ta xếp vào đó từ 1- 3 khay trứng. 

Trứng sẽ nở trong vòng 5-7 ngày thì hết trứng trong khay. Nó nở rộ nhất vào ngày thứ 
3. Ta quan sát, nếu số dế nở ra trong thùng quá đông thì ta đưa khay trứng sang 1 thùng 
khác để nó nở nốt. Tránh để số dế trong thùng quá dầy. Mặt khác, nếu để khay trứng ở 1 
thùng quá lâu thì số dế nở ra sẽ lệch nhau về tuổi. Sau này trong đàn sẽ lẫn con to với con 
nhỏ. Con to thường ăn tranh, bắt nạt hoặc cắn chết con nhỏ. Lúc đó, ta rất mất công để bắt 
và phân đàn cho đồng đều về tuổi tác. 

d) San thùng 

Việc san thùng phải làm khéo léo, tránh làm chết dế. 

Trong thùng nuôi có cả con to và con nhỏ. Ta cần lọc con to ra riêng. Không nên thò 
thay vào bắt từng con. Việc bắt đó vừa khó lại vừa dễ làm chết dế, nên làm theo cách gạt 
bằng bìa. 

Ta đặt thùng dế nghiêng 1 góc 900 (tức là lật ngửa ra). Dế sẽ dồn xuống mặt nghiêng. 
Những con to thường nhao lên phía trước (phía miệng thùng). Ta dùng 1 miếng bìa mỏng 
to bằng bàn tay và gạt nhẹ nhàng những con to sang 1 thùng khác. Đây là cách làm đơn 
giản và rất hiệu quả. 

7. Vệ sinh chuồng trại và phòng chống bệnh tật. 

Tuy ở ngoài tự nhiên, dế chui rúc trong các ngóc ngách, khe kẽ nhưng nhìn chung nó 
ưa sạch sẽ. Dế thích điều kiện khô ráo, thoáng đãng, những nơi có cây cỏ tươi tốt và 
nguồn thức ăn phong phú. Vì vậy, trong thùng nuôi, chúng ta phải giữ vệ sinh cho dế. 

Hàng ngày, ta phải nhặt bỏ những phần thức ăn dế không ăn hoặc cỏ lá đã úa vàng, 
ủng, nẫu. Phải thường xuyên lau sạch nền thùng nuôi, không để nước vương vãi làm ướt 
nền. 
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Khay thức ăn và khay nước không được để bẩn. Không cho dế ăn cám đã mốc và 
không cho uống nước bẩn. 

Cần xếp rế vào thùng nuôi. Tuỳ theo mật độ và độ lớn mà ta xếp ít hoặc nhiều rế trong 
một thùng. Dế rất thích leo lên và nghỉ ngơi trên rế. Mỗi lớp rế như một tầng nhà. Dế sẽ 
bu lên bề mặt các lớp rế. Đó cũng là cách để dãn mật độ của dế trong thùng nuôi. 

Tránh để khói và các mùi lạ bay vào thùng dế. Không xịt thuốc muỗi vào khu nuôi dế. 

Khi dế còn bé, rất dễ bị chết đuối. Chỉ cần 1 lớp nước mỏng cũng có thể làm cho dế bị 
chết. Do đó, phải hết sức chú ý: lúc nhỏ, ta phun sương lên bó cỏ cho nó uống. Khi đã 
lớn, ta để nước vào một dụng cụ có đáy nông với lượng nước tối thiểu để dế dễ bò vào 
uống nước mà không bị ngập. 

Dế chịu nóng rất tài. Điều kiện thời tiết nóng tới 40-450C lại rất phù hợp với sở thích 
của dế. Ta nên tận dụng gác thượng ở các nhà tầng để nuôi dế mà không sợ bị quá nóng. 
Đây là điều thuận lợi cho các gia đình ở thành phố rất thiếu diện tích để nuôi dế. 

Cho tới lúc này, các cơ sở nuôi dế chưa phát hiện ra loại bệnh nào ở dế. Hình như nó 
không có bệnh! (?)  

Chúng ta cần đề phòng nghiêm ngặt việc dế đánh nhau do tranh giành thức ăn, chỗ ở 
và bạn tình. Việc sắp xếp mật độ hợp lý là cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề này. 

Dế là một loại mồi ngon lành của nhiều loài động vận như chim chóc, gà, vịt, rắn nuôi, 
mèo, chuột, cóc, nhái…Ta phải chú ý cách ly chúng với kẻ thù. Phải kiểm tra thường 
xuyên khu nuôi để tiêu diệt địch hại. 

Kiến, gián là những kẻ ăn tranh. Chúng rất muốn vào thùng dế để ăn thức ăn của dế. 
Ta cũng phải để mắt tới bọn này. Cần lèn gạch xung quanh khu nuôi và rắc vôi xung 
quanh. Nếu thấy có đường kiến vào thì phải diệt tận gốc. 

 

IV. CÁCH LÀM THỊT DẾ 

Thịt dế ngon nhất và có trọng lượng lớn nhất ở vào giai đoạn nó đạt 40-45 ngày tuổi. 
Lúc này cơ thể dế, đặc biệt là phần bụng mọng, trông rất ngon. Khi cánh dế giống như 
cánh con vịt mọc lông vai thì ta bắt dế làm thịt là tốt nhất. 

Việc làm thịt dế rất tỉ mỉ và mất thời gian nên các nhà hàng thích nhập dế đã làm sẵn. 
Vì vậy, ta có thể chủ động làm thịt dế để cung cấp cho nhà hàng. Sở dĩ phải làm thịt dế là 
do dế ăn cám, nếu không rút ruột dế bỏ đi, khi chế biến sẽ có  mùi hôi làm giảm hương vị 
thơm ngon đặc trưng của dế. 

Trước khi làm thịt ta bắt dế vào một cái chậu nhỏ đã hoà sẵn nước muối, ngâm chúng 
khoảng 2 phút, rồi vớt ra, để ráo nước, sau đó tiến hành làm thịt. 

Cách làm thịt như sau:  Hai ngón tay cầm chặt thân con dế sao cho phần đầu quay vào 
phía trong, phần đuôi quay ra phía ngoài, phần bụng ngửa lên trên. Tay phải chúng ta bóp 
nhẹ, tay trái ta cấu phần mỏm đuôi rồi từ từ kéo ra. Ta sẽ rút được toàn bộ ruột của dế ra 
ngoài. 
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Trước khi làm thịt, ta cho dế nhịn ăn từ 15-20 tiếng. Như vậy, ruột dế sẽ không còn 
chứa cám. Khi làm thịt ta chỉ cần cấu phần mỏm đuôi là được. Nếu con nào có cánh mọc 
dài thì cấu cánh bỏ đi. 

Sau khi làm thịt xong, bà con đóng vào hộp hoặc túi nilông, tốt nhất là đóng vào túi 
nilông nhỏ giống như túi phồng tôm. Dùng cân bàn cân mỗi túi 100gam(1lạng) là hợp lý. 
Như thế, khi nhà hàng cần nhiều, ít ta đều dễ dàng cung cấp mà không mất công phải cân 
đong nữa. Làm thịt xong, nếu chưa kịp giao cho nhà hang thì bảo quản trong tủ đá. Dế 
bảo quản trong tủ đá một năm sau bỏ ra chế biến vẫn giữ được vị thơm ngon. 

 

V. CÁC MỐN ĂN CHẾ BIẾN TỪ DẾ 

Dế có thể được chế biến thành nhiều món khác nhau. Ở Thái Lan, Trung Quốc, ngoài 
các món phổ biến như dế rang muối, dế tẩm bột, dế chiên giòn, lẩu dế, người ta còn làm 
cả món dế nướng, Dế được xâu vào những cái que rồi nướng và bày bán trên khắp thành 
phố. Ở một số nước châu Âu, các công ty sản xuất bạnh kéo đã bắt đầu đưa dế vào làm 
nhân cho các viên kẹo sô cô la. Dế được chế biến theo công thức của nhà sản xuất rồi bọc 
kín bởi sô cô la. Vì vậy, kẹo dế để hàng thàng mới bỏ ra ăn vẫn không bị ảnh hưởng đến 
chất lượng. 

Ở Việt Nam, đế mới được nuôi từ ít năm nay, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam. Vì thế, các 
món dế cũng kém phong phú hơn sơ với các nước khác như Thái Lan, Trung Quốc. Các 
nhà hàng ở trong Nam, ngoài Bắc hiện nay chủ yếu mới chế biến các món như: dế rang 
muối, dế chiên giòn, dế tẩm bột. Ở một số nhà hàng còn có món lẩu dế. 

a) Dế rang muối 

Nghe món dế rang muối, ai không biết cứ ngỡ là món dế được rang với muối giống 
như món châu chấu rang ở các vùng quê người dân thường làm, nhưng không phải như 
vậy. Thực ra, món dế rang muối gần giống với món dế chiên giòn, nguyên liệu để chế 
biến món dế rang muối không hề có muối.: 

- Nguyên liệu: 

+ Dế đã làm thịt 

+ Dầu ăn  

+ Bơ thực vật 

+ Lá chanh thái nhỏ 

+ Cà chua thái ngang quả, lát mỏng 

+ Rau thơm (lá xoài non, lá đinh lăng, lá mùi, củ sả, rau húng…) rửa sạch. 

- Cách chế biến: 

Bước 1: Lấp 2-3 muỗng cà phê bơ thực vật cho vào cái bát, cái tô; đổ một chút nước 
nóng vào đó rồi lấy đũa khấy cho tan bơ ra, sau đó trộn đều với 100g (1lạng) dế. 
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Bước 2: Cho dầu ăn với lượng mà khi đưa dế vào chảo dầu ở rạng sâm sấp. Vặn to lửa 
tới khi dầu sôi, từ từ đưa dế đã ráo nước vào chảo. Vặn nhỏ lửa khoảng 1,5 – 2phút rồi 
vớt ra đĩa, rắc đều lá chanh đã thái nhỏ, bày các loại rau thơm vào đĩa để cho món dế 
thêm phần sinh động, hấp dẫn. Dế chín, ăn thử có mùi thơm ngon, không còn mùi tanh. 
Còn nếu râu và chân dế không còn nữa tức là dế đã bị chiên quá lửa, ăn thử sẽ thấy không 
còn vị thơm, béo đặc trưng của dế. Vậy khi chế biến cần chú ý điều này để có được món 
dế rang muối ngon như ý. 

Dế rang muối có thể chấm với tương ớt hoặc nước chấm tự pha chế từ các nguyên liệu 
như: nước mắm, đường, chanh, ớt tươi, bột tiêu và lá chanh thái nhỏ rồi trộn đều các 
nguyên liệu này ta sẽ được bát nước chấm tuyệt ngon. 

Có thể sử dụng nhiều đồ uống để nhậu với món dế rang muối như: rượu các loại, bia; 
chị em phụ nữa và trẻ  nhỏ, người già có thể dùng với các loại nước ngọt. 

b) Dế chiên giòn 

Món dế chiên giòn gần giống với món dế rang  muối. Các nguyên liệu và cách thức 
chế biến món này đều giống với món dế rang muối. Chỉ khác là món dế chiên giòn được 
chiên già lửa hơn món dế rang muối. Ăn món dế chiên giòn ta thấy nó giòn tan và ít có vị 
béo hơn món dế rang muối. 

c) Dế tẩm bột 

Lâu nay chúng ta thường nghe và thỉnh thoảng có ăn món tôm tẩm bột, cá tẩm 
bột…còn bây giờ tại các nhà hàng sang trọng người ta còn chế biến món dế tẩm bột - một 
món ăn hoàn toàn mới lạ và hấp dẫn đối với thực khách. Món dế tẩm bột rất ngậy. Để làm 
món này đòi hỏi phải chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu sau: 

 - Nguyên liệu: 

 + Dế đã làm thịt 

 + Bột chiên 

 + Dầu ăn 

 + Lá chanh thái nhỏ 

 + Bột tiêu 

 + Rau thơm các loại 

 - Cách chế biến: 

Bước 1: Cho dế vào tô rồi trộn đều với một ít dầu ăn, bột tiêu. Mục đích là để khi tẩm 
bột, bột sẽ dễ dàng quấn và phủ kín dế, bột tiêu sẽ mang lại vị thơm cay khi thưởng thức. 

Bước 2:  Đổ dầu ăn vào chảo lượng vừa phải (ngập dế), vặn to lửa. Khi dầu sôi ta cho 
dế vào. Đợi tới khi thấy dế tẩm bột chuyển sang màu vàng sẫm thì dế đã chín, ta vớt ra đĩa 
và bày trí đĩa dế tẩm bột bằng các loại rau thơm. 

Món dế tẩm bột thích hợp với đồ uống là rượu bia các loại. Có thể sử dụng món này 
thay cho thức ăn. 
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Hiện nay, một số cơ sở nuôi dế còn tự chế biến một loại đồ uống rất đặc biệt từ dế đó 
là “rượu dế”. Cách làm rượu này cũng rất đơn giản và được dân sành rượu ưa chuộng. 
Khác với chế biến các món dế, cách làm rượu dế không phải làm thịt dế trước khi ngâm 
rượu. Cách làm rượu dế như sau: 

- Chuẩn bị lọ thủy tinh hoặc bình phù hợp, rửa sạch 

- Bắt lượng dế định ngâm rượu vào chậu nhỏ rồi rửa sạch bằng rượu trắng, không 
cần vặt cánh, rút ruột như khi làm các món dế 

- Cho dế đã rửa sạch vào lọ, bình 

- Đổ rượu trắng vào bình, đậy nắp hoặc buộc kín rồi ngâm ít nhất 03 tháng có thể lấy 
rượu ra uống. 


