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Preparing to Make Mtsvadi
Georgian transcript:
ნიკა: ცუგა, ცუგა
რუსო: ნიკუშა ეხლა რის გაკეთებას აპირებ აბა მითხარი?
ნიკა: ეხლა უნდა დავანთოთ ცეცხლი.
რუსო: რისთვის?
ნიკა: რისთვის და რომ შევწვათ მწვადი.
რუსო: მწვადი რა არის?
ნიკა: მწვადი არის ქართული. ვაიმე. ეს არის ქართული კერძი, რომელიც... ხორცი,
ღორის ხორცი იწვება შამფურებზე, ნაკვერჩხალზე და არის უგემრიელესი.
რუსო: ღორის ხორცია ხო?
ნიკა: საერთოდ უნდა შეიწვას ვაზის ტოტებზე, არის უფრო გემრიელი და უფრო
ისეთ კაი გემოს აძლევს და სურნელს აძლევს, მაგრამ ნუ ეხლა არ გვაქვს აქ და
შევწვათ ჩვეულებრივ შეშაზე.
რუსო: კარგი, ძალიან კარგი. მადლობთ.
ნიკა: მოდი მამა, დაჯე მამა მოვუკიდოთ ეხლა ცეცხლი... ქარია
რუსო: გინდა ბავშვი გამოგართვა?
ნიკა: არა, იყოს.

English translation:
Nika: Doggy, doggy.
Ruso: Nikusha, tell me what you are going to do now.
Nika: Now we have to light a fire.

Ruso: What for?
Nika: To make mtsvadi.
Ruso: What is mtsvadi?
Nika: Mtsvadi is a Georgian dish. Pork is roasted on spits, embers and is delicious.
Ruso: Pork, right?
Nika: Generally it should be roasted on grapewood – it tastes better and it gives a better flavor –
but we do not have that, so we’ll roast it on regular firewood.
Ruso: Okay, very good. Thanks.
Nika: Come daddy, sit down, let’s light the fire… It’s windy.
Ruso: Do you want me to take the child?
Nika: No, its okay.
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