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Nadughi – Georgian Cottage Cheese 

 
 
Georgian transcript: 
 
დედა: ჭადი ძალიან გემრიელი არი ნადუღთან. ნადუ... აი ეს არი ნადუღი. 

ნადუღი არის რძის პროდუქტი, ანუ რძისგან ყველს რომ ამოიყვანენ, რჩება 
სითხე რომელსაც ქვია შრატი. აი ამ შრატს შემდეგ წამოადუღებენ, აჭრიან 
სპეციალური იმის დამატებით ნივთიერების, და შემდეგ წურავენ და რჩება აი 
ესეთი პროდუქტი. აი ამას ქვია ნადუღი. აი ამის შეკმაზ[ვ]ა არის ძალიან 
მარტივი; უნდა გადმოიღო ქვაბში, ჩაეტევა თუ არა აქ არ ვიცი, შეხედე, აი ესე. 
და დავუმატებთ წყალს რო ცოტა გავათხელოთ.  
 
ირინკა: რამდენი ნადუღი გქონდა? 
 
დედა: ეს ეხლა არი ერთი კილო ეს ნადუღი, ერთი კილო.  
 
ირინკა: სადაურია ნადუღი, საჭმელი? 
 
დედა: ნუ იმერული, მეგრული 
 
ირინკა: ანუ უფრო დასავლეთში? 
 
დედა: ხო ნუ უფრო დასავლეთში. ფაქტიურად უდანაკარგო ის არი; 
მოწველიან ძროხას, რძე აქვთ, რძისგან ამოიყვანენ ყველს, და რაც დარჩება 
ყველის შემდეგ იქედან აკეთებენ ნადუღს.  
ეხლა ძალიან არ უნდა გათხელდეს, უბრალოდ ადვილი გადასაყლაპავი რო 
უნდა იყოს. აქაც თვალით ვაკეთებთ ბატონო.   
 
ირინკა: ანუ ერთი ჭიქა დაჭირდა, ერთ კილო ნადუღს? 
 
დედა: დაახლოებით ხო, ერთ კილო ნადურს აი ერთი ესეთ, ნუ ამაში ალბათ 
ერთი სამასი გრამი წყალია. ეს ნორმალური სისქეა, თუმცა კიდეც შეიძლება 
დამატება, კიდე აიტანს. 
 
 
English translation:  
 
Mother: Chadi is very tasty with nadughi. This is nadughi. Nadughi is a dairy product; 
after milk is curdled into cheese, the remaining fluid is called serum. After this serum is 
boiled, it’s turned sour using special additives, and then filtered and this is what remains. 
This is called nadughi. It is very easy to season this; we need to transfer it into a pot, I do 



not know whether it’s going to fit in here… Look, this is it. And add a little water to 
dilute it. 
 
Irinka: How much nadughi do you have there? 
 
Mother: This is a kilogram1 of nadughi. 
 
Irinka: Where is this food from? 
 
Mother: It’s Imeretian2 and Mengrelian3. 
 
Irinka: So from the west mainly? 
 
Mother: Yes, from the west. In fact, it’s frugal; you milk a cow, you have milk, you 
curdle cheese, and use what’s left after cheese to make nadughi. Now it should not be too 
diluted, it should be just easy to swallow. Here, we measure by sight as well. 
 
Irinka: So one glass was needed for a kilogram of nadughi? 
 
Pikria: Roughly, a kilogram on nadughi needs one cup like this; this is probably about 
300 grams4 of water. It is normal dilution, but you could add some more.  
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1 One kilogram is approx. 2.2 pounds. 
 
2 Imereti is a region in the western part of Georgia. Its capital is Kutaisi. 
 
3 Megrelia or Samegrelo is a region in the western part of Georgia. Its capital is Zugdidi. 
 
4 Approx. 10.1 fluid oz. 


