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Khinkali – Georgian Meat Dumplings 

 
 
Georgian transcript: 
 

ნ: ჩვენ ვაკეთებთ ხინკალს და ვიწყებთ ორნახევარი ჭიქა ფქვილით. ეხლა უნდა 
ჩავახალოთ ერთი კვერცხი, კიბატონო1.  
 

ქ: აქ არა, ჭიქაში. 
 

ნ: ვიცი, ნუ გეშნია.  
 

ქ: ეხლა დაასხი წყალი მაგ კვერცხს ზედ, ოღონდ ბოლომდე არ შეივსოს და 
ერთნახევარი სუფრის კოვზი ზეთი.  
 

ნ: ჩვენ ვაკეთებთ ხინკალს. ამერიკულად არის dumplings. ამერიკელებს არააქვთ 
ოღონდ ესეთი რაღაცა, ეს არის საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, ჩვენ რამდენადაც 
ვიცით, უნიკალური. და ეს არის, ასე ვთქვათ, ცომში იხვევა ხორცი და იხარშება 
ერთად. ეს არის ტრადიციული ქართული საჭმელი და ზოგადად ხელით ჭამენ 
ხოლმე. იმიტო რო2 ჩანგალს როცა არჭობ, შიგნიდან წვენი გამოდის, იმიტო რომ 
ხორცი შიგნით არის. ააამ, მოკლედ რაღაცა არ გამოდის ეს ცომი ჯერ... არსებობს 
ორნაირი ვერსია; არსებობს ქალაქური და და არსებობს მთიური. მთიურს ურევია თუ 
არ ურევია მწვანილი, აღარ მახსოვს. მოკლედ ერთ-ერთს ურევია მწვანილი მეორეს არ 
ურევია მწვანილი. 
 

ი: მემგონი ქალაქურს ურევია მწვანილი.  
 

ნ: მეც ეგრე მგონია, იმიტომ რომ მთაში არ ქონდათ მწვანილები და მაქედან მოდის 
მთიური დეფინიცია.  
 

ქ: ჩვენ უმწვანილოდ ვაკეთებთ.  
 

ი: ანუ ვაკეთებთ მთიურს.  
 

ნ: ნამდვილ მთიურ ხინკლს ვაკეთებთ.  
 

                                                            
1 კიბატონო, translates as “yes, sir,” but in everyday language it is used to express confirmation and understanding.   
  
2 სწორი ლიტერატურული ფორმაა იმიტომ რომ, მაგრამ სალაპარაკო ენაში ხშირად ხმარობენ იმიტო 
რო-ს. 



 
English translation: 
 
N: We’re making khinkali – we start with two and a half cups of flour. Now we have to add one 

egg, okay.  
 
K: Not here, in the cup. 
 
N: I know, don’t worry.  
 
K: Now you have to add water to that egg - but don’t let it fill the cup fully - and one and a half 
tablespoons of oil.  
 
N: We are making khinkali. In English it would be dumplings. But Americans don’t have a thing 
like this; this is, as far as we know, unique to Georgia. And this is, so to say, meat wrapped in 
dough and then boiled together. This is a traditional Georgian dish, and traditionally is eaten with 
one’s hands. Because if you stick a fork in it, juice starts pouring out, since the meat is inside. 
Umm, somehow this dough isn’t working out yet… There are two variations of khinkali;   city 
[one] and mountain one. The mountain one has or does not have greens, I can’t remember. In 
short, one of them has greens and the other one does not.  
 
I: I think the city one has greens.  
 
N: I think so too, because in the mountains they did not have greens, and this is where the 
mountain version comes from.  
 
K: We’re making it without greens. 
 
I: So we’re making a mountain one. 
 
N: We’re making a real mountain khinkali! 
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