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BBC LEARNING ENGLISH 

English Expressions 

A recipe for disaster 
This is not a word-for-word transcript  

 

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વલેકમ, English Expressionsમ ાં આપન ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રિષી....અન ેઆજે આપણે વ ત કિીશ ાં 

‘a recipe for disaster’ એટલે ‘કાંઈક જે આપત્તિમ ાં પરિણ મશે’ એન  ત્તવશ.ે 

ત્તમત્રો, અંગ્રેજીમ ાં એક્સપ્રશેન એટલે કે અભિવ્યક્ક્તન  િ ગરૂપ ેબોલવ મ ાં આવત  ‘a recipe for disaster’ 

ત્તવશે તમે કેટલ ાં જાણો છો? ડોન્ટ વિી... હ ાં તમને સમજાવ ાં. 

ફૈફેઈને કેક બન વતો જોઈ િોબને નવ ઈ લ ગ ેછે. ત્તમત્રો, લ ગ ેછે િોબ નથી ઈચ્છતો કે ફૈફેઈ કેક 

બન વે.   

Rob  

Err, Feifei what are you doing?  

 

Feifei 

I'm making a cake – a chocolate cake - obviously!   

 

Rob 

Why are you making a chocolate cake?  

 

Feifei 

It's Helen's birthday. What's wrong with that Rob?   

 

Rob 

Well, for a start we are in a radio studio not a kitchen. Also, you've only got five minutes before she 

arrives – and you're putting salt in the cake mix not sugar. 

 

પે્રઝન્ટર 

તો ત્તમત્રો, ફૈફેઈ હલેનન ાં જન્મરિવસ ત્તનત્તમિ ેકેક બન વી િહી છે. પણ િોબને કેમ લ ગે છે કે ફૈફેઈનો કેક 

બન વવ નો આઇરડઆ બિ બિ નથી? જાણવ  સ ાંિળત  િહો.   
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Feifei 
Ooops! 

 

 

Rob 

It's a recipe for disaster! 

 

Feifei 

A recipe for disaster? No, look, it's a recipe for a chocolate cake, Rob.  

 

Rob 

That might be – but a recipe for disaster means ‘a combination of things that will, at some point, go 

wrong and cause harm, damage or in this case, humiliation – in other words it will end in trouble’.  

 

Feifei 

So the phrase isn't about cooking? Oh dear Rob, this wasn't the recipe I wanted to follow! 

 

પે્રઝન્ટર 
ત્તમત્રો, અભિવ્યક્ક્ત ‘a recipe of disaster’ એ ‘cooking’ એટલે કાંઈક િ ાંધીને બન વવ  ત્તવશે નથી. ‘A 

recipe’ નો અથથ થ ય છે ‘ન સખો’ અને ‘for’ ને ગ જિ તીમ ાં કહીશ ાં ‘ને મ ટે’. ‘Disaster’ એટલે આફત. 
બીજો અથથ થ ય છે આપત્તિ. 
 

કોઈ વ્યક્ક્તન  વતથનન ાં ક િણે જો અત્તપ્રય ઘટન  અથવ  અજગત ાં બનવ ની શક્યત  ઊિી થ ય ત્ય િે 

આ અભિવ્યક્ક્તનો ઉપયોગ  કિવ મ ાં આવે છે. ત્તવત્તવધ પરિબળો જ્ય િે નક િ ત્મક પરિણ મો તિફ િોિી 
જત  હોય તે સાંજોગોમ ાં પણ ‘a recipe for disaster’ ઉપયોગ થ ય છે. 
 

તમે ‘ a recipe for disaster’ ની સ થ-ેસ થે ‘a recipe for trouble’ નો પણ ઉપયોગ કિી શકો છો. બન્નેનો 
અથથ એક જ છે. ‘A recipe for disaster’ ની ત્તવિોધી અભિવ્યક્ક્ત છે ‘a recipe for success’, એટલે કોઈ 
વતથન અથવ  પરિક્સ્થત્તત જેન થી સ િ  પરિણ મો આવે. 
 

હજ  કનફય ઝન છે? ચ લો થોડ ાં ઉિ હિણો સ ાંિળીએ. 
 
 
Examples 

 

My doctor says drinking too much, not exercising enough, and having a stressful job are a recipe for disaster. 

He says I might die young! 

 

I'm not looking forward to the party. Having my wife and ex-girlfriend in the same room will be a recipe for 

disaster! 
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Watch out on the road tonight – all that rain followed by freezing temperatures is a recipe for disaster. 

 

 

Feifei 

So put another way, 'a recipe for disaster' is a phrase that means ‘someone's actions will result in 

things going badly wrong'. So what problem is my cake making going to cause, Rob? 

 

Rob 

Well can't you see there's cake mix on the table – the cake won't be ready in time – and it'll taste 

disgusting with all that salt in it.  

 

Feifei 

Oh calm down – do you want to taste the cake mix?  

 

Rob 

Oh go on then…. Mmmm, actually it's not too bad. And there's not much mess. Perhaps it's not a 

disaster – but maybe we shouldn't give it to Helen. Shall we keep it for later? 

 

Feifei 

Ha ha – it looks like this has been a recipe for success! 

 

Rob 

For once Feifei, you might be right!  

 

પે્રઝન્ટર 

લ ગે છે ફૈફેઈની વ ત સ ાંિળીને િોબે પોત ન  ત્તવચ િો બિલી ન ખય ાં છે અને હવે તે કેક બન વવ ન ાં 

આઈરડઆને ‘a recipe for success’ ગણ ેછે નહીં કે ‘a recipe for disaster’.   અને ત્તમત્રો, ચૉકલેટ કેક 

ક્ય િેય ખિ બ આઇરડઆ હોઈ શકે? 

તમ િ  ત્તવશે જણ વો ત્તમત્રો? શ ાં તમે ક્ય િેય એવી પરિક્સ્થત્તતનો સ મનો કયો છે જે ‘a recipe for disaster’ 

જેવી હતી? અથવ  તો શ ાં તમે કાંઈક એવ ાં કર્ ું છે જે ‘a recipe for success’ પ િવ િ થઈ હોય?  

આવ  જ બીજા િસપ્રિ  ટૉત્તપક્  સ થે ફિીથી મળીશ ાં English Expressionsમ ાં. ત્ય ાં સ ધી Bye! 

 

 


