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Making Chadi 

 
 

Georgian transcript: 
 
დედა: ძალიან არ უნდა დაიწვეს, უნდა იყოს ოქროსფერი, აი ეს ჭადი უნდა იყოს ოქროსფერი. 

გაჩვენო როგორი უნდა იყოს? 

 

ირინკა: აი დაველოდოთ 

 

დედა: დაველოდოთ. აი ეხლა ამა აუცილბლად უნდა დავახუროთ თავზე, იმიტომ რომ 

რბილი იყოს და ძალიან არ გამოშრეს, აი ესე.  

 

ირინკა: ეხლა უნდა დაველოდოთ? 

 

დედა: ეხლა დაველოდოთ ერთი ხუთი წუთი მაინც... უკვე მზად არის ერთი მხარე. კარგად 

ჩანს? 

 

ირინკა: კი 

 

დედა: ვა რა ლამაზია. ისევ დავახუროთ... ვიღებთ და ვდებთ  

 

ირინკა: ეს ტილო რისთვის არის, რომ სიცხე შეინარჩუნოს? 

 

დედა: სითბო შეინარჩუნოს და არ გამაგრდეს. 

 

ირინკა: ეგ არ იყო ეხლა შემწვარი 

 

დედა: აქ უბრალოდ აქთ მხარეს ზეთი არ არის საკმარისი, ისე მზად არის. დაიბრაწა. ეს უნდა 

ჩააფარო ესე. ეხლა იქ ჩვენ დაგვრჩა ერთი ცალი ცომი, აი ესე, და ამისგან ერთ დიდ ჭადს 

გავაკეთებ 

 

ირინკა: ცოტა დააწვრილე 

 

დედა: არ უნდა, აჰა აი ასე 

 

 

English translation: 
 
Mother: It should not fry too much, chadi1 should be golden. Do you want me to show you? 

                                                            
1 Chadi is a type of Georgian fried cornbread.  



 
Irinka: Let’s wait for it. 
 
Mother: Let’s wait. So now I have to definitely cover it, because we want it to be soft and not to 
dry too much. 
 
Irinka: Now we wait?  
 
Mother: Now we wait for at least another five minutes ... One side is ready. Is it visible? 
 
Irinka: Yes. 
 
Mother: This is beautiful. Now we cover it again... We take them out and put them in. 
 
Irinka: What is this cloth for, to retain heat? 
 
Mother: To keep it warm and so that it does not harden. 
 
Irinka: That one wasn’t fried. 
 
Mother: There’s simply not enough oil on this side, but it was ready... It hardened... And then 
you cover this.  Now we have one more piece of dough left, so I will make a big chadi with it. 
 
Irinka: Make it a bit slimmer. 
 
Mother: No, it’s fine.  
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