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Goulash Spices 

 
 
Georgian transcript: 
 
ნ: აი ეხლა უკვე ბოლო სტადიას ვუახლოვდები პირველი ფაზის, მარა1 წყალი 
გამითავდა ასადუღებელი და ეხლა მიჭირს ძალიან, მარა უკვე როგორც ხედავთ ნელ-
ნელ ოქროსფრად იბრაწება ეს მთელი ხორცი. ჩემი მიზანი არი რო2 სოუსი გავუკეთო 
მარა ეხლა სანამ წყალი არ მაქ დამეწვება ყველაფერი თუ წყალს არ ამიდუღებენ 
ჩქარა! მარა, წყალი ნელა დუღდება და მიკროტალღურ ღუმელშიც მაინცდამიანც არ 
ჩქარობს რატომღაც.  
ეხლა ვამატებთ, ასე ვთქვათ, საჭირო ინგრედიენტებს; სტაფიელოებს ჩავდებთ, აამ...  
შევბრაწეთ ეხლა ხორცი და კიდე მეტი წყალი უნდა დავამატოთ. ეხლა უნდა 
ჩავყაროთ ასევე ხახვი. აამ.. ასევე უნდა დავაყაროთ ჩვენი Kümmel-ი, caraway seeds 
ინგლისურად და მეტი წყალი ვუქნათ ამ ყველაფერს. აი ეგრევე სუნი გამოუშვა, 
ალბათ იგრძნობთ კამერაშიც.  
 
ი: კი... 
 
ნ: ეხლა ეს ყველაფერი უნდა ნახევრად დახურულ ქვაბში ჩავხარშოთ. ცოტა მეტი 
წყალი უნდა დავამატოთ კიდე.  

 
ი: ვამატებთ ანადუღარ წყალს. 
 
ნ: დიახ, ანადუღარ წყალს. აამ... ასევე უნდა დავამატოთ „ჩილი“. მართალია ჯობია 
მთლიანი „ჩილი“ ჩადოთ,  მარა მე არამაქვს და ამიტომ „ჩილის“ პუდრს ვამატებ. უუ 
ცოტა ბევრი მოგვივიდა. აამ... და პილპილი! ძაან ცუდად დაჭრა ქეთიმ ხახვი მარა არ 
გვეწყინოს. 

 
ი: როგორი უნდა იყოს ხახვი? 
 
ნ: ააა.. ხედავ დაიშალა ხახვი და ხახვი უნდა იყოს ნახევრებად დაჭრილი რო არ 
დაიშალოს ან ესე ოთხად უნდა დაჭრა წესით მემგონი ან მერვედებად არ ვიცი, 
რგოლებად მემგონი არ ვარგა რო დაგვეჭრა, ამას ვეღარ ამოიღებ. ააამ... პილპილი 
გვინდა. რა თქმა უნდა მარილს არ ვუშვებით როგორც უკვე ერთხელ ვთქვით, იმიტო 
რო მარილი გვიფუჭებს საქმეს. მარილს ბოლოში ვამატებთ.  

                                                            
1 სწორი ლიტერატურული ფორმაა მაგრამ, მაგრამ სალაპარაკო ენაში ხშირად ხმარობენ მარა-ს. 
 
2 სწორი ლიტერატურული ფორმაა არის რომ, მაგრამ სალაპარაკო ენაში ხშირად ხმარობენ არი რო-ს. 
 



მოკლედ მოვრჩით და მთელი სამზარეულო როგორჩ ჩანს ცუდ მდგომარეობაშია, 
მარა ამ ბოლო სტადიაზე დავამატე ცივ წყალში გარეული ფქვილი და მორჩა ჩვენი 
გულაში ანუ “stew” ამერიკულად. ვნახოთ როგორი იქნება.   
 
 
English translation: 
 
N: So now we are approaching the end of the first phase. But I’m short on boiled water and I’m 
having difficulties. Nevertheless, as you see gradually this meat is turning golden brown. My 
goal is to make a sauce, but as long I don’t add water I’ll burn everything; if the water doesn’t 
boil faster [so that I can quickly add boiling water to the pot]. But the water is boiling slowly, 
and even in the microwave oven it is not going quickly for some reason.  
Now we are adding, so to speak, necessary ingredients; add in carrots, umm… now we have 
roasted the meat and have to add some more water. Now we have to add an onion as well. 
Umm… we have to add kümmel3 as well, caraway seeds in English, and add some more water to 
all this. See it let out the smell right away; you can probably smell it through the camera as well.  

 
I: Yes… 
 
N: Now we have to boil all this in a half-closed pot. Add some more water.  
 
I: We’re adding boiled water. 
 
N: Yes, boiled water. Umm… we have to add chili as well. In fact it’s better to add whole chili 
peppers, but I don’t have any, so I’m using chili powder. Oops, we got a little too much. Umm... 
And pepper! Keti chopped the onion very badly, but no worries. 
 
I: How is the onion usually chopped? 
 
N: Umm… you see it dissolved, and it has to be cut either in half in order not to dissolve, or in 
quarters, or in eighths, I don’t know. It’s not good to cut it in circles I think, because now we 
can’t take it out anymore. And of course we’re not adding salt, as I already said once, because 
salt is spoiling stuff for us. We’ll add salt at the end.  
So4 we’re done and as you can see the whole kitchen is a mess. But in this last stage I added 
flour dissolved in cold water, and our goulash, or stew in English, is ready. Let’s see how it came 
out.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 German word for caraway seeds. 
 
4 მოკლედ in direct translation means “in short”.  
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