
JAPAN
HOUSES,FOOD,CLOTHES

In Japan people live in wooden houses. Because by
this way they want them to be tough against the
natural disasters and the fire. Also many of them are
constructed to be auto seismic and bear the heavy
snow in winter.

In Japan people wear kimonos which are dressing
growns. A Kimono is very long and it is tightened
by a belt. From the way the belt is held you can
understand if a woman is married or single. The



same thing occurs for the long sleeves as well.In
order to wear the kimono you must have another
person to help you , it needs about 45 min-1hour
to wear it.

A dish very popular in Japan is Sushi. It has as a
base a vinegary rise or sari, which is combined with
fish and sea food. Sushi is wrapped in a cylinder form.
Inside there is rice, raw fish and pieces of vegetables
or fruits. People in Japan eat sushi with chopsticks.

ΙΑΠΩΝΙΑ
ΟΙΚΙΕΣ,ΚΟΥΖΙΝΑ,ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ



Στην Ιαπωνία οι άνθρωποι κατοικούν σε ξύλινα
σπίτια. Επειδή με αυτόν τρόπο θέλουν να είναι
ανθεκτικά στις φυσικές καταστροφές και την φωτιά.
Ακόμα μερικά από αυτά να είναι αντισεισμικά και να
αντέχουν τη βαριά χιονόπτωση του χειμώνα.

Στην Ιαπωνία οι άνθρωποι φοράνε κιμονό που είναι
μια ρόμπα. Το κιμονό είναι πολύ μακρύ και μαζεύεται
από μια ζώνη, όπου από το δέσιμο της ζώνης μπορείς
να καταλάβεις αν μια γυναίκα είναι παντρεμένη ή
ελεύθερη. Το ίδιο πράγμα σημαίνει και για τα μακριά
μανίκια. Για να φορέσεις το κιμονό πρέπει να έχεις άλλο
ανά άτομο να σε βοηθήσει, όπου χρειάζεται περίπου
45-1 ώρα να το φορέσεις.

Ένα φαγητό που είναι πολύ γνωστό στην Ιαπωνία είναι
το σούσι. έχει ως βάση το ξιδάτο ρύζι ή σαρί, το οποίο
συνδυάζεται με θαλασσινά και ψάρια. Το σούσι είναι
τυλιχτό σε σχήμα κυλίνδρου, μέσα στο οποίο υπάρχει



ρύζι, ωμό ψάρι και κομμάτια λαχανικών ή φρούτων. Οι
άνθρωποι στην Ιαπωνία τρώνε το σούσι με ξυλάκια.
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