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Nhật Bản ngày nay 
～ Osechi-ryori (Thức ăn ngày tết) ～ 

 
Osechi-ryori là thức ăn ngày tết tại Nhật Bản, thường 

được gọi tắt là “Osechi”. Ngày tết vốn là ngày cúng các vị
thần, để mọi người có thể thong thả nghỉ ngơi không phải 
làm việc nhà trong ba ngày tết, osechi được làm từ trước 
tết, bằng những cách chế biến có thể giữ được thức ăn 
lâu ngày. Thức ăn làm xong được xếp trong những hộp 
nhiều tầng rất đẹp mắt. Osechi có những món ăn như cá 
khô con kho ngọt Gomame (Tazukuri), hạt dẻ đúc 
(kuri-kinton) được làm từ khoai lang và hạt dẻ nghiền, 
ngày xưa các bà nội trợ bỏ công sức và thời gian làm từng 
món một. 

Nhưng ngày nay, nhiều người mua osechi bán sẵn. 
Vào những ngày cuối năm ở depato, các quầy bán thức 
ăn Nhật cao cấp bày bán các hộp osechi mẫu, khách xem 
và đặt mua hàng, đến ngày giao thừa thì nhận hàng. Công 
nghệ đông lạnh phát triển đã giúp đưa osechi trên mạng. 
Mua hàng trên mạng tiện lợi nên khách hàng đa dạng, 
osechi năm nay có sự cộng tác của những ngôi sao tên 
tuổi. Ngoài ra còn có cả osechi hỗ trợ vùng bị động đất 
sóng thần như “osechi sử dụng nguyên liệu sản xuất tại 
vùng đông bắc Nhật Bản”, v.v.. 

 
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。 

 

Khí hậu Nhật Bản 
～ Gió lạnh đầu đông “Kogarashi” ～ 

 

“Kogarashi” chỉ những cơn gió khô hanh từ phía bắc 
thổi men theo đường đẳng áp khi có mô hình áp lực kiểu 
mùa đông là áp thấp đông áp cao tây xảy ra trong khoảng 
thời gian từ cuối thu đến đầu đông ở khu vực chung quanh 
quần đảo NB. Khi tốc độ gió vượt quá 8m/giây, thì được 
công nhận là “Kogarashi”. Những cơn gió này làm rụng lá 
cây, làm cho lá cây bị khô nên được đặt tên là “Kogarashi” 
(gió làm cây khô). Về cách viết chữ Hán, không rõ có liên 
quan đến điều này không, nhưng “Kogarashi” cũng có thể
viết là [ 凩

こがらし

](chữ mộc nằm trong bộ phong). 
Ngọn gió Kogarashi thổi đầu tiên trong năm được gọi 

là “Kogarashi số 1”. Cách gọi này bắt đầu xuất hiện trên 
báo chí năm 1973. “Kogarashi số 1” đã trở thành một 
trong những tiêu chuẩn để đánh giá trời đã chuyển từ thu 
sang đông, là hiện tượng thời tiết báo hiệu mùa đông đã 
đến, và nay đã trở nên quen thuộc với mọi người. 
“Kogarashi số 1” ở khu vực Kanto do Sở Khí Tượng công 
bố, và ở khu vực Kinki do Đài Khí Tượng nằm dưới sự
quản hạt của Osaka công bố, “Kogarashi số 1” của những 
khu vực khác không được công bố. 

 

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。  




