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Những thực phẩm quen thuộc của Nhật Bản 身近にある日本の食物 
 

― Đồ trang trí làm từ thực phẩm ― 
 
Hoa bánh dày (Mochibana) 

Vo những viên bánh dày hồng bạch treo lên cành liễu 

shidare để trưng trong ngày “tiểu tết” (tức ngày rằm tháng 

giêng dương lịch). Mochibana là lời chúc trước một năm 

bội thu, cầu xin và chúc mùa màng ngũ cốc trong năm 

được tốt đẹp. Cành liễu shidare rũ xuống thể hiện sự trĩu 

cành của bông lúa. 
 
 
 
 
 
 
 
Lồng đèn cá nóc (Fugu-chouchin) 

Bụng cá nóc phồng to trông thật ngộ nghĩnh. Muốn 

làm lồng đèn cá nóc, phải móc hết bên trong bụng cá ra, 

nắn lại hình dáng rồi phơi khô, xong xịt lên một lớp vẹcni. 

Cách làm khá khó vì phải lột sao cho da cá đừng bị rách. 

Lồng đèn cá nóc được bán tại các cửa hiệu bán đồ lưu 

niệm, hoặc được treo tại các quán nhậu. Bụng cá càng 

phồng to thì lồng đèn càng xinh xắn. Ít ai nghĩ lồng đèn 

được làm từ cá. 
 
 
 
 
 
 
Trứng phục sinh 

Trong những ngày lễ của Thiên Chúa Giáo có ngày lễ

Phục Sinh. Quà tặng, đồ trang trí trong ngày này có trứng 

phục sinh. Trứng phục sinh làm khá dễ dàng. Trước hết, 

các bạn lấy một quả trứng sống, khoét hai lỗ nhỏ trên và 

dưới, lấy hết lòng đỏ và lòng trắng ra. Sau khi rửa sạch và 

phơi khô, dùng màu nước vẽ lên trứng, thế là bạn có được 

một quả trứng phục sinh. Làm nhiều quả trưng trong nhà 

cũng rất đẹp mắt.  

 

― 加工して飾り物にする食物 ― 
 

餅花(もちばな) 

 

 

 

 

 

 

しだれ柳などの枝に、紅白の餅をちぎって付

けたもので、小正月（現在では、1月15日を言う

ことが多い）に飾ります。一年の五穀豊穣を祈

願する予祝の意味を持っており、その年の豊作

を前もってお祝いします。しだれ柳が稲穂の垂

れる豊作を表現しています。 

 

 

ふぐ提灯 

 

 

 

 

 

 

お腹の膨らんだ魚のふぐは愛嬌があります。

ふぐの中身を取り出して、外見を整え乾燥させ、

ニスをスプレーで吹きつけて作ります。皮を破

らないように外すなど、ちょっと作り方は難し

いです。土産店で売っていたり、居酒屋につり

下げているふぐ提灯は、お腹がさらに丸く膨ら

んでいて、とても可愛い飾り物です。魚を加工

して作ったとは思えません。 

 

 

イースターエッグ 

   

キリスト教の行事にイースター（復活祭）が
あります。イースターの贈物や装飾にイースタ
ーエッグがあります。皆さんも簡単に作ること
ができます。まず、生卵の上と下に小さな穴を
開けて黄身・白身を取り出します。水できれい
に洗って乾かしたあと、水彩絵の具などで好き
な模様を描くと出来上がりです。たくさん作っ
てお部屋に飾っても楽しいです。 




