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How does fat affect our brains? 
This is not a word-for-word transcript  
 

પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ Welcome to Listen here! આ એક એવો કાર્યક્રમ છે જર્ાાં તમે શીખશો અંગ્રજેી સમાચારોની 
અંદર ઉપર્ોગમાાં લેવાતા ભાષા વવશે. હ ાં છાં રીષી.  
 

Tom 

And I’m Tom! Hi again everyone. Today we’re listening to a discussion about the 

effects of fat on our brains. 

પે્રઝન્ટર 
 વમત્રો, આજે ચચાય કરીશ ાં આપણાાં ભોજનમાાં રહલેાાં dietary fats વવશે. ગ જરાતીમાાં dietary fats નો 
અર્ય ર્ાર્ છે ભોજનમાાંર્ી મળતી ચરબી. ચચાયને આગળ વધારીએ એ પહલેાાં તમે BBC દ્વારા Bringing 

Up Britain કાર્યક્રમ માટે તૈર્ાર કરવામાાં આવેલા સમાચાર સાાંભળો. સમાચારમાાં nutritionist એટલે 
કે પોષણવવદ્ dietary fats ની મહત્તા વવશે જણાવી રહી છે. વમત્રો, સાાંભળો અને જાણો કે તે શા માટે 
dietary fats ને મહત્તત્તવપૂ રણય ગણાવે છે. સાાંભળતી વખતે ટકાવારી ઉપર ખાસ ્ર્ાન આપજો! 
 

Insert 

I think almost everyone would do better if they were to realise how much impact 

things like sugar and refined carbohydrates can have. Now, the area of the diet 

most people absolutely don't understand is to do with dietary fats - the brain, it's 

60% fat! 

 

Tom 

Wow! Sixty percent of the brain is fat! 

 

પે્રઝન્ટર 

Yes! She mentions that sugar and carbohydrates are bad too! She said that people 

would do better if they realised the impact these things can have. વમત્રો, 
carbohydrates એટલે ખોરાકનાાં ઉષ્ણતાકારક દ્રવ્ર્ો. 
 

 



Tom 

But she doesn’t quite say ‘if they realised’. She says something slightly different. 

What is it? Let’s listen again. 

 

Insert 

I think almost everyone would do better if they were to realise how much impact 

things like sugar and refined carbohydrates can have. 

 

Tom 

So, she says ‘if they were to realise how much impact sugar and carbohydrates can 

have’. 

 

પે્રઝન્ટર 
Yes! આ વાક્યમાાં ‘were’ એ ભ રતકાળ ક્રક્રર્ાપદ છે, જે hypothesis સ રચવે છે. Hypothesis એટલે કે 
ગહૃીત માની લીધેલી વાત. We just add ‘to realise’ afterwards. 

Tom 

She also stresses ‘if they were’, to stress that this is an unreal or imagined situation. 

 

પે્રઝન્ટર 

So, if I were to suggest that we continue, would you agree? 

 

Tom 

Yes, I would! Let’s continue. 

 

પે્રઝન્ટર 

શા માટે વક્તાને લાગ ેછે કે આપણ ેજે dietary fats લઈએ છે તેના ઉપર વનર્ાંત્રણ હોવ ાં જોઈએ? 

જાણવા માટે સાાંભળો. 

Insert 

…the brain, it's 60% fat! It's the fat-rich organ, you know, that underlies all our 

behaviour, and its composition reflects the fats in our diets. So, if we don't get 

those right, there's no way that our brains are going to be able to function properly. 

Tom 

So, she says the brain is the organ that underlies our behaviour and it reflects that 

fats we eat in our diet. 

 

પે્રઝન્ટર 

Organ નો ગ જરતીમાાં અર્ય ર્ાર્ છે શરીરનો અંગ. To underlie એટલે પાર્ો કે આધાર હોવો. She 



also uses an interesting adjective to describe the brain. 

 

Tom 

She does. Listen again for the two words that come before ‘organ’. 

 

Insert 

…the brain, it's 60% fat! It's the fat-rich organ, you know, that underlies all our 

behaviour, and its composition reflects the fats in our diets. 

 

Tom 

She said it’s a fat-rich organ. 

 

પે્રઝન્ટર 

‘-rich’ એક suffix એટલે કે ઉપસગય છે જેનો ઉપર્ોગ સાંજ્ઞા સારે્ કરી શકાર્ છે. આ વવશેષણાત્તમક 
શબ્દ છે જે જણાવે છે પ્રમાણ કરતાાં કાંઈક વધ  છે. 

Tom 

So I could say I eat a vitamin-rich lunch full of fruit and vegetables.  

 

પે્રઝન્ટર 

અને છેલ્લ!ે જો આપણ ેર્ોગ્ર્ પ્રકારનાાં ‘fats’ ન લઈએ તો મગજ ઉપર શ ાં અસર ર્શે? જાણવા ચાલો 
સાાંભળીએ. 

Insert 

It's the fat-rich organ, you know, that underlies all our behaviour, and its 

composition reflects the fats in our diets. So, if we don't get those right, there's no 

way that our brains are going to be able to function properly. 

 

પે્રઝન્ટર 
અહીં વક્તા બીજો વાક્યાવર્વ ‘if’ નો ઉપર્ોગ કરે છે. અને સાંભવવત પક્રરણામ વવશે જણાવવા માટે ‘If’ 
ની સાર્ે ‘going to’ નો ઉપર્ોગ કરે છે. 

Tom 

That’s right! She says ‘and if we don't get those right, there's no way that our brains 

are going to be able to function properly’. 

 

પે્રઝન્ટર 

And she says ‘there’s no way જેનો અર્ય ર્ાર્ છે ‘there’s no possibility’. આનો અર્ય ર્ર્ો કે 
કોઈ સાંભાવના નર્ી. 
 



Tom 

Also, she doesn’t say ‘our brains are going to be able to function properly’. She 

uses the contracted form, ‘gonna’. Say it with me to practise. 

‘gonna’ 

‘gonna be able’ 

‘gonna be able to function’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Tom! So, do you control the amount of fat you eat? 

 

Tom 

There’s no way I’m ‘gonna’ be able to answer that question as we’re ‘gonna’ run out 

of time! 

 

પે્રઝન્ટર 

You’re right! Bye everyone, see you next time!  

 

Tom 

See you then everybody! Bye! 

 


