
CultureTalk Georgia Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu 
How to Eat Khinkali 

 
 
Georgian transcript: 
 
ეხლა ვართ მცხეთაში და ვართ ეგრეთწოდებულ „გარაჟებში“ და ვჭამთ ხინკალს; 
ასევე ავიღეთ სალათა და ხაჭაპური, ხაჭაპურის ნარჩენებიღა არის დარჩენილი. ეხლა 
ვაჟა გვანახებს როგორ უნდა ვჭამოთ ხინკალი, იმიტომ რომ ხინკლის დანა-ჩანგლით 
ჭამა არ შეიძლება, უნდა ჭამო ხელებით.  
 
ეს რუსულია, „პერეც“ არის პილპილი.  
 
აი გარაჟები, ძალიან მაგარი ხედი გვაქვს. კიდევ აი სხვა გარაჟები, სხვა რესტორნები 
და ასე შემდეგ.  
 
ეხლა ვაჟა ლაპარაკობს რუსულად და იმათ ეუბნება როგორ უნდა ჭამონ ხინკალი, 
რომ ხელში უნდა აიღო ესე და პილპილით არის ძალიან კარგი და უნდა ეცადო რომ 
შიგნით წვენი რაც არის არ დაღვარო, იმიტომ რომ წვენი არის ერთ-ერთი ყველაზე 
გემრიელი და ხომ ხედავთ ეხლა როგორ ჭამს რომ არ იღვრება წვენი არ გადმოდის, 
იმიტომ რომ შიგნით არის ხორცი. ესეიგი ეს გარედან არის ცომი, და შიგნით არის 
ხორცი, წვნიანი ხორცი, მწვანილით და ასე შემდეგ და არ უნდა გადმოიღვაროს რა. 
თუ გადმოიღვარა არ არის ძალიან გემრიელი. ჩვენი სტუმრები პირველად ჭამენ ეხლა 
ხინკალს და ცოტა უჭირთ, ცოტა არ იყოს დაესხათ წვენი.  
 
მამა გემრიელია? 
 
და წესი ეგრე არის რომ თვითონ აი ის კუჭი რაც დარჩება ბოლოში არ უნდა ჭამო.  
 
მამა ჭიქა გაწიე.  
 
ეხლა ეს კუჭი დატოვა. და ავიღეთ ეხლა ოცი ხინკალი, დაახლოებით ეხლა ხუთი 
მაინც ხომ უნდა ჭამოს ადამიანმა.  
 
და ეს ჩვენი ხედი. მოვტრიალდეთ რა ხდება. ეს არის შესასვლელი თვითონ საჭმელს 
სადაც აკეთებენ. 
 
 



English translation: 
 
We are now in Mtskheta1 and are in the so-called "garazhebi"2 and we are eating khinkali3; we 
also ordered salad and khachapuri4, from khachapuri only remains are left. Now Vaja will show 
us how to eat khinkali, because you can’t eat it with knife and fork, you have to use your hands. 
  
This is Russian, "Peretz"5 is pepper. 
 
Here are “garazhebi” we have a very good view. I get more “garazhebi”, other restaurants and so 
on. 
 
Now Vaja speaks Russian and is telling them how to eat khinkali; that you have to take it in your 
hands and it goes well with pepper, and you have to try not to spill the juice that is inside, 
because this juice is one of the best parts. And as you see, the way he eats the juice is not being 
spilled, it’s not overflowing, because there is meat inside. So, from the outside there is dough, 
and inside there is meat, meat with juice, with greens and etc. and it shouldn’t be spilled. If it’s 
spilled, then it’s not as good. Our guests are eating khinkali for the first time now and are a 
having a bit of a hard time they spilled some of the juice.   
 
Dad, does it taste good? 
 
…And it is a rule that you cannot eat the stomach that’s left in the end. 
 
Dad, move the cup. 
 
Now he left the stomach. We ordered twenty khinkalis, one person has to eat at least five right? 
 
Here is our view. Let’s turn around see what’s happening. This is the entrance itself, where they 
cook the food.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 A historic city in eastern Georgia. 
 
2 From a Russian word гараж (pronounced as “garazh”), meaning “garage.” 

3 Traditional Georgian meal resembling meat dumplings.  
 
4 Georgian cheese filled bread.  
 
5 Перец (pronounced “pertz”) is Russian for “pepper.”    
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