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Jepang Saat Ini 
～ Osechi Ryouri ～ 

 
Osechi Ryouri merupakan makanan untuk perayaan Tahun 

Baru di Jepang, kadang disebut secara singkat [Osechi] saja.  Tahun 
baru Shougatsu merupakan hari untuk memuja dewa-dewa, oleh 
karena pada hari itu ada kebiasaan dimana semua pekerjaan termasuk 
pekerjaan di rumah tangga dihentikan lalu melewatkan hari dengan 
tenang, maka Osechi dimasak sampai malam Tahun Baru dengan cara 
masak yang bisa tahan lama, lalu masakan tsb dimasukkan dan 
disusun di wadah berbentuk kotak indah bernama Jyubako.  Pada 
zaman dulu, ibu-ibu rumah tangga membuat sendiri satu per satu 
masakan seperti ; [Gomame] (Tazukuri) yaitu ikan teri yang dimasak 
dengan rasa asin dan manis, [Kurikinton] yang terbuat dari kuri dan 
ubi jalar yang dihaluskan, dan sebagainya. 

Tetapi sekarang kebanyakan orang-orang menyiapkan 
masakan Osechi ini dari bahan-bahan yang sudah jadi.  Pada akhir 
tahun, di toserba dipajangkan berderet contoh-contoh Osechi dari 
berbagai rumah makan mewah, orang-orang memesan Osechi ini dan 
mengambilnya pada malam tahun baru.  Berkembangnya teknik 
pembekuan membuat penjualan Osechi lewat internet juga semakin 
bertambah.  Pemesanan lewat internet ini membuat praktis tidak 
perlu menenteng-tenteng pesanan, membuat pemesan semakin 
banyak bertambah.  Tahun ini Osechi banyak dijual dalam bentuk 
kerja sama dengan tokoh atau selebritis tertentu.  Ada pula [Osechi 
yang menggunakan bahan dari daerah Tohoku] untuk membantu 
daerah yang terkena bencana itu. 

 
日本のいま 

～ お節料理 ～ 
 
お節料理は日本の正月の祝い料理で、単

に「おせち」とも呼ばれます。元来神様を
祀る日である正月には、仕事や家事を休み
静かに過ごす慣わしがあるため、おせちは
大晦日までに保存の利く調理法等で作った
料理を重箱にきれいに詰めて用意しておき
ます。ニボシを甘辛く炒った「ごまめ」（「田
作り」）や、さつまいもを裏ごしして栗を合
わせた「栗きんとん」等々、昔は家庭の主
婦が手間隙かけ、ひとつひとつ手作りしま
した。 
しかし今では出来合いのおせちを利用

する人が多くなりました。年末のデパート
にずらりと並ぶ高級料亭製のおせちなど
のサンプル品を見て注文し、大晦日に受け
取ります。冷凍技術の発達などにより、イ
ンターネット通販のおせちも増えました。
ネット利用で更に注文が手軽になったこと
で利用者も多様化しており、今年は人気
キャラクターやタレントとのコラボおせち
なども多く発売されました。また、「東北産
食材を使ったおせち」等、被災地を応援す
るおせちも登場しました。 

 
Iklim di Jepang 

～ [Kogarashi ] ～ 
 

Kogarashi adalah angin kering dari utara yang bertiup di 
sekitar Jepang, mulai dari musim gugur hingga awal musim dingin, 
ketika bagian barat diliputi udara tekanan tinggi dan daerah timurnya 
oleh udara tekanan rendah musim dingin.  Apabila kecepatan 
tertinggi angin ini mencapai 8 meter lebih per detik, barulah 
dinamakan kogarashi.  Daun di pepohonan gugur tertiup angin, 
sehingga membuat pepohonan seperti pohon yang kering kerontang 
[kareki], dari situlah asal nama [kogarashi].  Selain itu, meskipun 
tidak pasti, tetapi [kogarashi] juga ditulis dengan huruf kanji yang 
lainnya yaitu [凩]. 

Kogarashi pertama yang bertiup di tahun itu, akan disebut 
sebagai [kogarashi no 1], sebutan ini dipakai di surat kabar mulai 
tahun 1973.  [Kogarashi no 1] merupakan salah satu standar 
peralihan musim dari musim gugur ke musim dingin.  Perkataan ini 
sekarang sudah biasa terdengar sebagai salah satu fenomena tanda 
ketibaan musim dingin.  Untuk daerah Kanto, [Kogarashi no 1] ini 
diumumkan oleh Badan Prakiraan Cuaca, dan di daerah Kinki, 
diumumkan oleh Jawatan Meteorologi Daerah Osaka, sedangkan di 
daerah lain meskipun angin yang sama bertiup sekalipun tidak ada 
pengumuman tentang [Kogarashi no 1] ini. 

 

日本の気象 

～ 『木枯
こ が

らし』 ～ 
 
木枯らしは、日本付近で晩秋から初冬の

間に、西高東低の冬型の気圧配置になった

時に、等圧線に沿って吹く乾燥した北寄り

の風のことです。最大風速が毎秒8メートル

以上となって初めて木枯らしと認定される

ことになりますが、木の葉を吹き散らし、

枯れ木のようにしてしまうことから木枯ら

しと呼ばれています。また、これに関係し

ているかは定かではありませんが、木枯ら

しは「 凩
こがらし

」とも表記されます。 

特に、その年で一番初めに吹く木枯らし
を「木枯らし1号」といいますが、この呼び
方は新聞では1973年に初めて登場しまし
た。「木枯らし1号」は、秋から冬へと移る
ひとつの基準となっており、冬の到来を告
げる季節現象として、今では大変身近なも
のとなっています。「木枯らし1号」は、関
東地方については気象庁が、近畿地方につ
いては大阪管区気象台が発表しています
が、ほかの地方で同様の風が吹いても「木
枯らし1号」の発表はありません。   




