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Jepang Saat Ini 
Kaiten Sushi (Sushi yang Berkeliling) 

Dalam keadaan resesi ini, industri restoran pun mengalami 
masa resesi, namun ditengah-tengah masa kelam tersebut ada juga 
restoran yang populer [murah dan enak].  Salah satunya adalah
Kaiten Sushi.

Yang disebut Kaiten sushi ini adalah restoran yang 
memakai sistem di mana sushi yang ditaruh di piring-piring kecil, 
diletakkan di atas ban berjalan yang mengelilingi meja di depan 
tempat duduk para pelanggan.  Para pelanggan dapat mengambil 
sushi yang mereka sukai, menyantapnya, dan terakhir membayarnya 
dengan menghitung jumlah piring yang mereka ambil. 

Restoran sushi yang sebenarnya adalah restoran yang 
mewah.  Biasanya para pelanggan memilih bahan sushi tanpa 
melihat harganya, lalu memesan kepada juru sushi yang langsung 
akan membuatkan pesanannya.  Tetapi pada Kaiten-sushi, juru sushi 
tidak kelihatan, yang terlihat adalah sushi yang sudah jadi di piring 
kecil, diletakkan di atas ban berjalan.  Harganya murah, ditetapkan 
berdasarkan warna piring kecil tersebut, sehingga kita bisa langsung 
mengetahui harganya.  Sekarang semakin banyak restoran yang 
murah meriah dengan memasang harga 105 yen per piring.  Namun 
ada juga restoran yang meningkatkan layanan dengan memakai 
bahan-bahan pilihan, ruangan pribadi dan sushi yang baru dibuat 
berdasarkan pesanan bagaikan restoran sushi biasa. Begitulah 
berbagai usaha dari restoran.  Selain sushi biasa, ada pula sushi unik 
yang toppingnya adalah daging bakar (yakiniku), pencuci mulut 
(desert) juga ikut ditaruh di atas ban berjalan.  Orang dewasa dan 
anak-anak ramai yang datang menikmati hal unik ini. 

Bahasa dalam Berbagai Musim 
Kata Mutiara di Bulan November 

Ketika memasuki pertengahan November, di daerah Kanto 
akan turun [Hatsu-shimo = embun pertama].  Yang dimaksud 
dengan Shimo adalah uap air di permukaan tanah yang mengkristal 
berwarna putih dan merekat di permukaan tanah.  Masa turunnya 
embun pertama ini, di Hokkaido adalah pertengahan Oktober, di 
daerah Tohoku adalah akhir Oktober, daerah Shikoku adalah akhir 
Desember sampai awal Januari. 

Kristal embun ini disebut juga sebagai [souka = bunga 
kristal] yang diumpamakan sebagai bunga putih yang indah.  Ada 
pula kata sinonim yang mengungkapkan uban putih dengan sebutan 
lain [souhatsu = uban],  [soshin = burung angsa liar Kari atau Gan] 
yang datang mengunjungi Hokkaido ketika embun mulai turun, 
seolah-olah memberitahukan tibanya kedatangan embun.  Selain itu, 
ada sebutan [shimoyake = terbakar embun shimo], di mana tangan, 
kaki, ujung daun telinga penderita peredaran darah, atau yang bekerja 
di air ketika di musim dingin, menjadi merah bengkak, sakit, terasa 
panas, tergantung dari rasa dinginnya. 

Sebaliknya, November merupakan bulan yang paling 
sedikit mengalami perubahan cuaca dalam setahun, hari-hari yang 
disebut [koharu biyori = musim semi kecil] terus berlangsung, 
sehingga merupakan bulan yang cocok bagi orang-orang untuk 
bepergian menikmati keindahan alam 




