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Preparing Goulash 

 
 
Georgian transcript: 
 
ნ: მე ვაკეთებ გულაშს, ეს არი ხორცი თავისივე სოუსში მოიხარშება ეს ყველაფერი 
სტაფილოსა და ხახვთან ერთად. ერთი-ორი არაქართული ინგრედიენტიც 
სხვათაშორის, ეს არ არის მაინცდამაინც ქართული საჭმელი, მარა გემრიელი 
საჭმელია. 
 
ი: და როგორ კეთდება? 
 
ნ: როგორ კეთდება და ხორცს შევბრაწავ შავად... 
 
ი: და რა ხორცია? 
 
ნ: ღორის და ძროხის. 
 
ი: კარგი, ანუ ერთი ერთზე უნდა ავიღოთ... 
 
ნ: დიახ, ერთი ერთზე... 
 
ი: ...ძროხის და ღორის ხორცი, დავჭრათ... 
 
ნ: ...ზეთში ვწვავთ და ცოთა წყალი დავამატოთ ანადუღარი იმისათვის რო1 
გამოვიდეს კარგი. დავამატოთ Kümmel-ი რაც არ ვიცი როგორ არი ქართულად, ის 
უცხოური ინგრედიენტი რომელიც ვახსენე წეღან.  
 
ი: აჰა2. 
 
ნ: და ასევე მერე უნდა ჩავხარშოთ მთლიანი სტაფილო და მეტი რაღაცეები რა, 
ფქვილი და რაღაც ეგეთები.  
 
ი: აჰა.  
 
ნ: უნდა შევწვათ სანამ შეიბრაწება კარგად, მერე უნდა ჩავდოთ ხახვი მთლიანი ერთი, 
ოღონდ უხეშად დაჭრილი, ორი სტაფილო გაფრცქვნილი მარა დაუჭრელი და უნდა 
ისავქნათ ვაცადოთ კიდე. მერე კიდე უნდა ვხარშოთ სანამ დარბილდება. მარილი არ 

                                                            
1 სწორი ლიტერატურული ფორმაა რომ, მაგრამ სალაპარაკო ენაში ხშირად ხმარობენ რო-ს. 
 
2 აჰა სალაპარაკო ენაში გამოხატავს თანხმობას ან გაგებას.  
 



ვუქნათ რაც მთავარია, პილპილიც უნდა გავუკეთოთ, მარილი უნდა გავუკეთოთ 
ბოლოში გემოვნებით, იმიტო რო3 რბილი აღარ იქნება თუ მარილს გაუკეთებ ადრე. 
ააუ.. ისა რა ქვია, ეხლა ჯერჯერობით უნდა შევწვათ შავამდე... სიშავემდე რა თვითონ 
ნა-ნა- ნაჭერი რაც არი რა, რა ქვია ამ ნაჭერს? ხოდა... მერე მაგას რო ვიზავთ, ასე 
ვთქვათ, შეგვიძლია შემდეგ სტადიაზე გადავიდეთ; უნდა დაიფაროს ეს წყლით, და 
წყლით რო დაიფარება უნდა ისაქნა, უნდა უქნა ან შავი პური უნდა უქნა ნაჭერი, აამ 
ესე ჯობია შავი პურის ნაჭერით მარა4 თუ/როცა არაგაქ შეგვიძლია ფქვილის გახს... 
ხსნადი ვუქნათ ასე ვთქვათ და იმაში გავხსნათ ეს ყველაფერი. ეხლა ძალიან არ 
მომწონს... ცოტა ბევრი წყალი მომივიდა მემგონი და იხარშება ეს ყველაფერი.  
 
ი: და რო გადაასხა? 
 
ნ: არა. მემგონი საკმარისია რა, კარგად არი არვიცი, ვნახოთ რა რა გამოვა.  პირველად 
ვაკეთებ მეც ამას. სოუსი გვჭირდება, ამის გადასხმა ეხლა მკრეხელობა არი.  
 
 
English translation: 
 
N: I am cooking a goulash; this is meat, and all this will be boiled in its own juice, together with 
a carrot and an onion. [It contains] one or two non-Georgian ingredients by the way; this is not a 
very Georgian dish, but it is a tasty one.  
 
I: And how do you prepare it? 
 
N: You prepare it by roasting meat until it goes dark… 
 
I: And what kind of meat is it? 
 
N: Pork and beef. 
 
I: Okay, so we get it [in a] one-to-one [ratio]… 
 
N: Yes one-to-one… 
 
I: … Beef and pork, cut it… 
 
N: … Fry it in oil and add some boiled water, so that it comes out good. Add kümmel 5, which I 
don’t know how to say in Georgian; this is the foreign ingredient I mentioned earlier.  
                                                            
3 სწორი ლიტერატურული ფორმაა იმიტომ რომ, მაგრამ სალაპარაკო ენაში ხშირად ხმარობენ იმიტო 
რო-ს. 
 
4 სწორი ლიტერატურული ფორმაა მაგრამ, მაგრამ სალაპარაკო ენაში ხშირად ხმარობენ მარა-ს. 
 
5 German word for caraway seeds.  
 



 
I: Uh-huh6.  
 
N: And also, after that, we have to cook a whole carrot and other stuff, like flour and stuff like 
that.  
 
I: Uh-huh. 
 
N: We have to fry [the meat] until it’s well done, then add one whole onion, roughly chopped; 
two carrots – peeled, but not cut, and then let it cook for a while.  Then we should boil it until it 
softens. Most importantly, we should not add salt; we should add pepper, but salt at the end to 
one’s taste, because it won’t be soft if you add salt too early.  So for now we have to fry it until 
it’s dark enough, and then we can move on to the next stage; this should get covered with water, 
and then you have to add one slice of brown bread, which is better to do, but if you don’t have 
one, you can add some flour and water. Now I don’t like this…I think I accidentally added too 
much water and now it’s boiling.  
 
I: And what if you pour it out? 
 
N: No. I guess it’s not too much; I don’t know for sure, we’ll see. This is my first time cooking 
this. We need sauce; pouring this out would be wrong7.  
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6 აჰა expresses comprehension. Can be also translated as “I see.” 
 
7 The word მკრეხელობა directly translates as “blasphemy,” but in this context it would mean “wrong.” 


