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Presenter 

హలో, బాగున్నారా English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్ాాగతం. న్న పేర్ు స్ౌమయ. కొతత  పద 

పరయోగాలూ, ఇంగలిష్ లో వాటి వాడక్ం – ఇవన్నా మీకిక్కడ తెలుస్ాత యి  . ఇవాళ    ‘a recipe for 

disaster’- అన్ా పరయోగం చూదనద ం! దనన్ర్ధం ఏమయుయంట ందనిపిస్్త ంది?   ... ఊఁ  ...ఇదీ అని తేల్చి 

చెపపలేక్ ప్ తున్నారా?  సర,ే విన్ండ.ి 
Rob, FeiFei ఏం మాటాి డుక్ుంట న్నారో విందనం.  FeiFei కేక్ ఎందుక్ు చేస్్త ంది? Rob కి Feifei ఇపపపడు 
కేక్ చెయయడం సర ైన్ పన్ే అని అనిపిస్్త ందన? 
 

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. 

 

Presenter 

So, Feifei, Helen పపటిిన్రోజుకి కేక్ చేస్్త ంది. Rob కి ఇది మంచి ఐడియా అనిపిస్్త ందన? No! 

 

Feifei 

Ooops! 

 

Rob 

It's a recipe for disaster! 
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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! 

 

Presenter 

No, ‘a recipe for disaster’ క్ు వంటక్ు ఏమీ సంబంధం లేదు. Feiei కి తిక్మక్గాన్ే ఉంద.ి  A recipe 

అంట ేవండ ేపదధతి, for అంటే కోసం and disaster అంటే విన్నశం. అంటే, ఎవరల చర్యల వలన్ ైన్న లేదన 
అక్కడ ఉన్ా పరలస్ిితి వలన్ ైన్న తీవరమ ైన్ పరలణనమాలు ఏర్పడి సమసయలక్ు దనరల తీస్ాత యి 
అన్ుక్ున్ాపపపడు ఈ a recipe for disaster అన్ే expression ని వాడతనం అన్ామాట. స్ాధనర్ణంగా 
కొనిా అంశాలు లేదన సంఘటన్లు క్ల్చస్ి ఒక్ పరతిక్ూల పరలస్ిితికి దనరల తీస్ేత  అపపపడు ఈ పదబంధం 
వాడతనం. ఇక్కడ ఈ అంశంలో disaster అని వాడనం క్దన, a recipe for trouble అని క్ూడన వాడొచుి. 
Trouble అంట ేసమసయ లేదన ఇబబంది. ఇదే expression ని పాజిటివ్ గా క్ూడన వాడొచుి. అపపపడు a 

recipe for success అని అన్నల్చ. Success అంట ేవిజయం.  

సర,ే కొనిా ఉదనహర్ణలు విందనం. 
 

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! 

 

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.  
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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!  

 

Presenter 

Rob తన్ మ ైండ్ మార్ుిక్ున్ాట ి న్నాడు క్దూ! FeiFei, Helen కోసం చేసుత న్ా కేక్ నిజానికి a recipe 

for success అని అరి్ం చేసుక్ున్నాడు. ‘A recipe for disaster’ కాదు. అవపన్ు మరల, మంచి చనక లిట్ కేక్ 
చేసుత ంట ేఅది bad idea ఎలా అవపతుంది? మీ సంగతేంటి? మీక పపపడెైన్న a recipe for disaster అనిపించే 
సంఘటన్లు ఎదుర్యాయయా? లేక్ a recipe for success అనిపించే పన్ులేమ ైన్న చేస్ారా?  

Join us next time for more ‘English Expressions’. 


