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Chadi – Georgian Fried Cornbread 

 
 
Georgian transcript: 
 
დედა: სიმინდის ფქვილი, სიმინდი ამერიკიდან არი შემოსული საქართველოში, მარა ეს 

კერძი რაც ქვია არი ჩვენი.  ეს არი ჭადი, მეგრული ან იმერული არი, ზუსტად არ ვიცი, 

მეგრული ან იმერული. ესეიგი უნდა ჭადის ფქვილი გაცრილი, საცერზე იცრება, და წყალი. 

და იზილება აი ესეთი ცომი, აი ესეთი ცომი არი ნახე, აი ესე. რბილი უნდა იყოს დააკვირდი 

 

ირინკა: რა პროპორციით არი? 

 

დედა: პროპორციით მე არ ვიცი, თვალით. აი ესეთი რბილი ცომი უნდა იყოს 

 

ირინკა: არც მარილი არაფერი არ ჭირდება.  

 

დედა: არაფერი არ ჭირდება. ეს არი ერთ-ერთი ნაირსახეობა - ჭადი ზეთში შემწვარი 

 

ირინკა: და კიდე როგორ იწვება? 

 

დედა: კიდე როგორ იწვება და, სოფელში კეცებს აიღბენ, თხილის ჭურჭელი არის ეს, და 

კეცებზე, გახურებულ კეცებზე დადებენ ცომს. ცომი კეთდება ესე; აი ესეთი ბურთები, შემდეგ 

მოგრძო ფორმა ეძლევა. აი ესე ... მოდი. აი ესეთი მოგრძო ფორმა ეძლევა, აეს არი ზეთიანი 

ჭადი. 

 

ირინკა: და კეცზე ზეთის გარეშე იწვება? 

 

დედა: ზეთის გარეშე იწვება კეცზე და არის კიდე წაბლის ფოთლებში აცხობენ; კეცზე 

დააფენენ წაბლის ფოთლებს და ზედ დადებენ ერთ დიდ გუნდას და კეთდება მრგვალი 

ჭადი. 

 

ირინკა: ანუ მთელი აი, ვთქვათ მთელი ტაფის ხელა? 

 

ფიქრია: მთელი ტაფის ხელა? ქვემოდანაც უფენენ წაბლის ფოთლებს და ზემოდანაც უფენენ 

და ამას ქვია ნეშოიანი წაბლი, არა ნეშოიანი ჭადი. 

 

დედა: აი ესე ეძახიან 

 

ირინკა: ნეშოიანი ჭადი ქვია როცა, იმერეთში აკეთებენ 

 

დედა: წაბლის ფოთლებს დაუფენენ ქვემოთაც და ზემოთაც.  

 

ირინკა: კიდე რას გვეტყვი ჭადის შესახებ? 



 

დედა: ჭადის შესახებ: ჭადი ძალიან გემრიელია ლობიოსთან, ყველთან რა თქმა უნდა, 

ყველთან, ნადუღთან. ნადუღს ეხლა გავაკეთებ და ნახავთ. აი ესე 

 

ირინკა: და ჭადი საქართველოში პურს ცვლის? 

 

დედა: იცი რა, ძველად სოფელში ცვლიდა პურს. ეხლა როდესაც ომის დროს პური არ 

იშოვებოდა, ხორბალი არ იყო, მაშინ პურს ცვლიდა.  

 

 
English translation: 
 
Mother: Corn flour; corn came to Georgia from the U.S, but this dish is ours. This is chadi, it’s 
either Megrelian1 or Imeretian2, I am not sure. So, this needs sifted corn flour, you sift it using a 
sifter, and water. And you mix dough like this, look. It should be soft.  
 
Irinka: What is the proportion? 
 
Mother: I do not know the proportions, I measure by sight. So dough should be soft.  
 
Irinka: And it needs neither salt nor anything else? 
 
Mother: No it does not. This is one variety - chadi fried in oil. 
 
Irinka: And how else can you fry it? 
 
Mother: In the village they take ketsi – that is a clay pan – and they put dough on hot clay pans. 
This is how you make dough; you make balls like this, and then give them an oblong shape. 
Look, you give them this kind of long shape, and this is chadi with oil.  
 
Irinka: And the clay pan fries without oil? 
 
Mother: Clay pen fries without oil and sometime they fry it in chestnut leaves; they lay chestnut 
leaves on a clay pan and pour one big ball and this makes a round chadi. 
 
Irinka: So it can be of a size of a whole frying pan for instance? 
 
Mother: Size of a whole pan. They lay the chestnut leaves both below and on top and it is called 
neshoiani chadi. That is how it is referred to. 
 
Irinka: So neshoiani chadi is when in Imereti you…  

                                                            
1 Megrelia or Samegrelo is a region in the western part of Georgia. Its capital is Zugdidi. 
2 Imereti is a region in the western part of Georgia. Its capital is Kutaisi. 



 
Mother: Put chestnut leaves below and above it. 
 
Irinka: What else can you tell us about chadi? 
 
Mother: About chadi: chadi is very tasty with beans, cheese of course, and with nadughi. I will 
make nadughi soon and you will see. 
 
Irinka: Does chadi substitute bread in Georgia? 
 
Mother: You know what, in the old days in village it substituted bread. Now, during the war 
when there was shortage of bread, there was no wheat, then it substituted bread.  
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