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Nhật Bản ngày nay 
～ Món lẩu ～ 

 
Ngày 3 tháng 2 là ngày “Setsubun” (tiết giao mùa) tại 

Nhật Bản. Vào ngày này người Nhật có tục lệ “mamemaki” 
(rải đậu) để xua đuổi tà khí nhằm đón mùa xuân đến. Xuân 
vào lúc này mới là xuân trên lịch thôi, thực tế trời vẫn còn 
rất lạnh. 

Để thổi phăng cái giá lạnh dai dẳng, món lẩu thường 
được chọn lựa cho bữa ăn. Mọi người ngồi chung quanh 
nồi lẩu cùng ăn, được gọi là “nabe o suru”. Nồi lẩu to nằm 
trên bếp lửa với đầy nguyên liệu và nước dùng, cùng với 
cái không khí ăn uống vui vẻ làm cho mọi người cảm thấy 
ấm áp cả trong người và trong lòng, căn phòng cũng ấm 
hơn nhờ hơi nước và lửa trên bếp. 

Lẩu có nhiều loại, loại truyền thống như “shabushabu” 
với nước dùng nấu từ konbu (phổ tai) ăn với rau và thịt bò 
xắt mỏng, hay “mizutaki” với nước dùng nấu từ xương gà 
ăn với rau và thịt gà, có thể thay thế thịt bò bằng thịt heo 
hay thịt gà bằng gà vo viên cũng đều ngon. 

Nói chung lẩu ăn với rau gì và thịt gì cũng ngon, đó là 
đặc trưng của lẩu. Gần đây nhiều loại lẩu lạ ra đời và đang 
được ưa chuộng như “lẩu cà chua”, “lẩu cà ri”, “lẩu 
phomai”. Toàn những món không biết gọi là lẩu có đúng 
không, nhưng việc được nhiều người ưa thích cho thấy 
chúng rất ngon. 

 
日本のいま 

～ 鍋料理 ～ 
 
 日本では2月3日は「節分」で、この日に「豆
まき」など邪気払いの行事をして春を迎えます。
でも春は暦の上だけで、まだまだ寒い日が続き
ます。 
 長引く寒さを吹き飛ばすのに、鍋料理はいか
がでしょう。皆で鍋料理を食べることを「鍋を
する」と言ったりします。大きい土鍋に材料と
つゆを入れて火にかけ、皆で取り分けて楽しく
食べれば、心も体もポカポカ、ついでに部屋全
体も湯気や調理の火で温まります。 
 野菜を入れた昆布だしで薄切り牛肉をサッと
煮て食べる「しゃぶしゃぶ」や、野菜と鶏肉を
鶏がらスープなどで煮込んだ「水炊き」などが
正統的な鍋ですが、材料を豚肉の薄切りや鶏団
子に替えても美味しくいただけます。 
 思いつくままどんな野菜や肉を入れても大抵
美味しくなるのが鍋料理の良いところですが、
最近は「トマト鍋」「カレー鍋」「チーズ鍋」な
どの斬新な鍋が一世を風靡しています。もはや
鍋と呼んでいいかわからないものばかりです
が、人気は美味しさの証なのでしょう。 

 
Khí hậu Nhật Bản 

～ “Sekisetsu, Kousetsu” và “Fubuki” ～ 
 
○Sekisetsu (tuyết đọng), Kousetsu (tuyết rơi) 

Sekisetsu (tuyết đọng) là chỉ tuyết đóng tự nhiên, 
chiều dầy (sâu) của tuyết đọng là chiều dầy của lớp tuyết 
đo từ mặt đất, tức lượng tuyết đọng. Kousetsu (tuyết rơi) 
là chỉ tuyết rơi, gọi lượng tuyết rơi trong một thời gian nhất 
định là chiều dầy của tuyết rơi (lượng tuyết rơi). Nhật Bản 
là một trong số ít xứ tuyết trên thế giới, lượng tuyết đọng 
đo được tại núi Ibuki-yama, nằm ở ranh giới hai tỉnh Shiga 
và Gifu vào năm 1927 là 11,82m, lượng tuyết rơi trong một 
ngày là 2,3m (năm 1975), đây là những kỷ lục thế giới. 
○Fubuki (bão tuyết) 

Fubuki là trạng thái tuyết đang rơi hay tuyết đọng bị
gió mạnh thổi bay lên không trung làm cho tầm nhìn bị hạn 
chế. Trong trường hợp tầm nhìn bị hạn chế mà tuyết 
không đang rơi thì gọi là “Jifubuki”. Dù trong trường hợp 
nào, khi có bão và tầm nhìn bị trắng xóa thì gọi là 
“Whiteout”, ảnh hưởng lớn đến các phương tiện giao 
thông. Khi tốc độ gió trên 10m/giây thì Nha Khí Tượng gọi 
là “Fubuki”, dưới tốc độ đó gọi là “Fuusetsu” (gió tuyết), và 
trên tốc độ 15m/giây thì gọi là “Moufubuki” (bão tuyết lớn).

 
日本の気象 

～ 『積雪・降雪』『吹雪』 ～ 
 
○積雪・降雪 
 積雪とは自然に積もっている雪のことを指
し、地面から積もった雪の深さを測ったものを
積雪の深さ（積雪量）といいます。他方、降雪
とは雪が降ることを指し、一定期間内に降った
雪の量を降雪の深さ（降雪量）といいます。日
本は世界有数の雪国として知られていますが、
滋賀県と岐阜県の県境にある伊吹山で計測され
た、積雪量（11.82メートル、1927年）と1日間
の降雪量（2.3メートル、1975年）が世界最高記
録となっています。 
○吹雪 
 吹雪とは、一般に降っている雪や積もった雪が
強風によって空中に舞い上げられて見通しがき
かない状態のことをいいます。他方、同じ状態で
も雪が降っていない場合を地吹雪といいます。い
ずれも極端な場合にはホワイトアウトと呼ばれ
る視界すべてが真っ白となる状態になり、交通機
関に多大な影響が出ることがあります。ちなみ
に、気象庁では風速10m/s以上を吹雪、それ以下
を風雪、15m/s以上を猛吹雪と呼んでいます。  




