
BBC LEARNING ENGLISH 

Essential English Conversation 

આહારઃ તમારી મનગમતી વાનગી કઈ છે… 

This is not a word-for-word transcript  

 

 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, Essential English Conversation માાં તમાર ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રરષી...અને આજે 

આપણે વાત કરીશ ાં કે તમે કેવી રીતે જણાવશો કે આપની મનગમતી વાનગી કઈ છે. 

મમત્રો, પહલેાાં તમે સાાંભળો શોન અને જીમને. બને્ન એક-બીજાન ેપોતાની મનગમતી વાનગી મવશ ે

જણાવી રહ્યા છે.  

Sian  

Hi Jim, what’s your favourite food? 

 

Jim 

My favourite food is chicken. How about yours? 

 

Sian 

Mine is fruit. 

 

પ્રેઝન્ટર 

થોડી મ શ્કેલી પડી હશે, ડોન્ટ વરી..હ ાં તમને સમજાવ ાં. 

અહીં પહલેાાં શોન જીમને પછેૂ છે કે તમારો ‘favourite’ એટલે કે મનગમતી વાનગી કઈ છે. વાક્યને 

સાાંભળો અને પ નરાવતતન કરો. 

What’s your favourite food? 

શોનને જવાબ આપતાાં જીમ જણાવે છે કે એની મનગમતી વાનગી ‘chicken’ છે. પાળેલી મરઘી અથવા 

મરઘાના માાંસને અંગ્રજેીમાાં ‘chicken’ કહવેામાાં આવે છે. વાક્યને સાાંભળીને પ નરાવતતન કરો. 

My favourite food is chicken. 

પ્રેઝન્ટર 

મમત્રો, તમે એમ પણ કહી શકો તે તમારી મનગમતી વાનગી ‘lamb’ અથવા ‘meat’ છે. ગ જરાતીમાાં 

‘lamb’ નો અથત થાય છે ઘટેાન ાં માાંસ અને ‘meat’ એટલે કોઈ પણ પ્રાણીન ાં માાંસ. 

My favourite food is lamb 

 

My favourite food is meat 

 



પ્રેઝન્ટર 

જવાબ આપ્યા બાદ જીમ એજ સવાલ શોનને પછેૂ છે અને કહ ેછે ‘how about yours’ એટલે કે ‘તમે 

તમારી મનપસાંદ વાનગી જણાવો’ જો તમે બીજી વ્યરકતએ પછેૂલો સવાલ એને જ કરવા માાંગતા હો તો 

અંગ્રેજીમાાં કહશેો ‘how about you?’ વાક્યને સાાંભળો અને બોલો. 

How about yours? 

પ્રેઝન્ટર 

મમત્રો, અહીંયા શોન અન ેજીન મનપસાંદ વાનગી મવશે વાત કરી રહ્યા છે અને એટલા માટે રિલને જવાબ 

આપતી વખતે શોન, ‘my favourite food’ િરીથી કહશેે નહીં. તે માત્ર કહશેે ‘mine’ માર ાં ‘fruit’ એટલે િળ 

છે. વાક્યન ેસાાંભળો અને પ નરાવતતન કરો. 

Mine is fruit. 

પ્રેઝન્ટર 

મમત્રો, તમે એમ પણ કહી શકો કે મારી મનપસાંદ વાનગી છે ‘banana’ એટલે કેળાાં અથવા ‘mango’ એટલે 

કેરી. 

Mine is banana 

 

Mine is mango 

પ્રેઝન્ટર 

ગડુ! ચાલો િરી એકબીજાન ેપોતાની મનપસાંદ વાનગી મવશે પછૂપરછ કરતા આ લોકોનો સાંવાદ 
સાાંભળીએ. 
 

માઈકલને ‘potato’ એટલે બટાકા પસાંદ છે જ્યારે અમાન્ડાને માછલી એટલે કે ‘fish’ પસાંદ છે. 
 

Hi Michael, what’s your favourite food? 

My favourite food is potatoes.  

Mine is fish. 

 

જેનીની મનપસાંદ વાનગી છે ‘stew’ જ્યારે ‘porridge’ એ એન્રય ની મનપસાંદ છે. ‘stew’ એટલે બાિેલા 
માાંસ અને શાકભાજીની વાનગી. ‘Porridge’ એટલે સ્ટાચી છોડોને પાણી અથવા દૂધમાાં ઉકાળીને 
બનાવવામાાં આવતી વાનગી. 
 

Hi Jenny, what’s your favourite food? 

My favourite food is stew.  

Mine is porridge. 

 



પે્રઝન્ટર 

Great! હવે િરીથી પ્રૅક્ટટસ કરીએ. અંગ્રેજીનાાં વાક્યોન ેસાાંભળો અને બોલો.  

What’s your favourite food? 

 

My favourite food is chicken  

 

How about yours?  

 

Mine is fruit  

 

પ્રેઝન્ટર  
વેલડન... ચાલો હવે જરા જોઈએ કે તમને કેટલ ાં યાદ રહ્ ાં? હવે વાક્યોને ગ જરાતીમાાં સાાંભળો અને તેન ે
અંગ્રેજીમાાં બોલો. 
 

તમારી મનપસાંદ વાનગી કઈ છે?  
 

What’s your favourite food? 

 

મારી મનપસાંદ વાનગી ચચકન છે 

 

My favourite food is chicken  

 

તમારી મનપાંસદ વાનગી મવશે જણાવો 
 

How about yours?  

 

મારા છે િળો 
 

Mine is fruit  

 

 
પે્રઝન્ટર 

ગ ડ... તો હવે તમે અંગ્રજેીમાાં પોતાની મનપસાંદ વાનગી મવશે જણાવી શકો છો અને સાથે-સાથે સામેની 

વ્યક્ટતને પછૂી પણ શકો છો. હવે શોન સાથે વાત કરીને અભ્યાસ કરો. 

What’s your favourite food? 

 

Mine is fruit  

 

પે્રઝન્ટર 

Great! શ ાં તમારા જવાબો સાચા છે? જરા આ સાંવાદ સાાંભળી તપાસી જૂઓ. 

Sian  



Hi Jim, what’s your favourite food? 

 

Jim 

My favourite food is chicken. How about yours? 

 

Sian 

Mine is fruit.  

 

પે્રઝન્ટર  

વેલડન. હવે જરા પણ ખચકાયા મવના તમે અંગ્રજેીમાાં હવે પોતાની મનપસાંદ વાનગી મવશે જણાવી શકો 

છો અને સાથ-ેસાથે સામેની વ્યક્ટતને પછૂી પણ શકો છો. જો કે શીખેલ ાં યાદ રાખવાનો એક જ ઉપાય છે 

અને તે છે પ્રૅક્ટટસ. તમારા મમત્ર સાથે અંગ્રજેીમાાં પ્રકૅ્ટટસ કરતા રહો. બીજા રસપ્રદ ટૉમપક્ સાથ ેિરીથી 

મળીશ ાં Essential English Conversationમાાં...તયાાં સ ધી. Bye! 

 


