BBC LEARNING ENGLISH

English Together
Eat your leftovers!
This is not a word-for-word transcript

సౌమ్య
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. ప్రస్ు తతం చర్చలోో ఉన్ా ఏదైన్న ఒక్ అంశం
గురంచి మీర్ూ మాట్ాోడనలన్తక్ ంట్ున్నారా? దననికి ఉప్యోగప్డే భాషన్త మీరక్కడ న్ేర్చచకోవచతచ. న్ేన్త
స్ౌమయ. ఇదిగో న్నతో పాట్ూ ...
Tom
Hi everybody, I’m Tom! Welcome to today’s episode of English Together.
Phil
Hi! I’m Phil.
Tom
Uh, so, Phil, are you going to eat the rest of that sandwich?
Phil
Uh, no, you can have it if you want!
Tom
Great! Thanks!

సౌమ్య
You know, in a lot of places it would be considered impolite to eat someone else’s leftover food!
‘Leftover’ అంట్ే మిగలిపో యిన్. మన్ దేశంలో, మనిళ్ళలోో మిగలిపో యిన్ ఆహారానిా తర్చతగా భిక్షక్ లక్
వెయ్యడం లేదన ప్నిమన్తషులక్ ఇవాడం చేస్ు తంట్ాం. ఏదైన్న వేడుక్ల లేదన పారటీలలో ఒకోకస్ార చనలా
ఆహార్ం మిగలిపో తూ ఉంట్ుంది. దననిా పార్బో య్క్ ండన, ఆక్లిగొన్ావారకి అందించడం మంచిదన్ా స్పృహ
ఈ మధ్ేయ మొదలయియంది. రెస్ీ ార్ంట్ో లో క్ూడన రోజూ చనలా ఆహార్ం మిగలిపో తూ ఉంట్ుంది. కొనిా ప్వ
ై ేట్
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స్ంస్థ ల ముందతకొచిచ ఇలా మిలిగపో యిన్ ఆహారానిా సేక్రంచి, ఆక్లితో ఉన్ావారకి అందిస్ు తన్నాయి. ది
బెట్ర్ ఇండియ్ా పేర్చతో కొందర్చ ఔతనాహిక్ ల దనదనప్ు 20 న్గరాలోో ఈ కార్యక్రమానిా నిర్ాహిస్ు తన్నార్చ.
Tom
Why? There’s nothing wrong with eating leftovers.
Phil
Why don’t you just buy your own sandwich!
Tom
Because, Phil, there’s perfectly good food here that you’re just going to waste it!
సౌమ్య
ఆహార్ప్దనరాథల

వృథన అవాడం గురంచి మాట్ాోడుక్ ంట్ున్నాం క్దన! దీనికి స్ంబంధ్ించిన్ ఒక్ కిాజ్

చూదనదం. The U.N. food and agricultural organisation, (FAO) ప్రకార్ం మొతు ం ప్రప్చంలో ఏడనదికి ఎంత
శాతం ఆహార్ం వయర్థమవుతోంది?
a) 10%
b) 20 %
c) 30 %
వంట్ూ ఉండండి. జవాబు తర్చవాత చబుతనన్త.
Phil
Wow! That’s a lot, whatever the answer!
Tom
Well, Phil, you were just about to throw away your leftover sandwich!

సౌమ్య
‘Throw away’ అంట్ే పార్బో య్డం. Why throw it away when Tom could eat it? మిగలిపో యిన్ ఆహారానిా
వృథన చయ్యక్ ండన తమక్
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smartphone app వచిచందిట్! దనని గురంచి BBC Radio Wales లో Jason Mohammad వవరస్తున్నార్చ.
వందనం.
Jason
Now a new smartphone app has launched in Cardiff which basically allows you to share any
spare food. You take a picture of your unwanted grub, you upload it to the app and people then
can decide if they want it or not. But would you eat a stranger's leftovers? Our reporter Llinos
Pritchard has been asking some of Radio Wales' listeners in Bangor.
Llinos
Would you yourself be prepared to share your leftover food with your neighbour?
Guest
Yeah definitely, if you know your neighbour, and you know where it's coming from.
Tom
So, you see Phil, you don’t need to throw away your leftovers!
Phil
Maybe. It seems a bit unhygienic to me, to eat somebody else’s leftovers.
సౌమ్య
‘Unhygienic’ అంట్ే అప్రశుభ్రమైన్ లేదన అన్నరోగయకార్క్మన్
ై అని అర్థ ం. But they said that with the app you can see
where your food comes from.

Phil
Well, that doesn’t mean it’s hygienic! I don’t know how my neighbours cook, so how can I trust their
hygiene?
Tom
Oh Phil! Don’t be so sensitive! My point is that food is a valuable resource that shouldn’t be wasted. I
think we need to create a more sustainable way of eating.
సౌమ్య
Right! ‘Sustainable’ అంట్ే సిథర్ంగా ఎక్ కవ కాలం స్ాగేది. ఆహర్ం ఎక్ కవ మొతు ంలో మిగలిపో తే మన్క్
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తలిసిన్ స్మూహాలలో ప్ంచొచతచ లేదన ఈ దిశగా ప్నిచేస్ు తన్ా స్ంస్థ లక్ అప్పగంచొచతచ. అంతేకాక్ ండన,
క్ూర్గాయ్తొక్ కల , క్ ళ్ళళపో యిన్ క్ూర్ల , ప్ండుో మొక్కలక్ ఎర్చవుగా వాడుకోవచతచ.
Phil
Well, I’m sure most people would agree that it’s unsustainable to produce more than we need. We do
live in a throwaway society, though!
Tom
You know, I actually agree, Phil! And, a note for our listeners. The action, to throw away, can also be
used as a describing word, and the describing word is pronounced ‘throwaway’. So the action is ‘to throw
away’ and the describing word is ‘throwaway’.
సౌమ్య
Thanks Tom. ‘Throw away’ అంట్ే పార్బో య్డం. పార్బో య్డం అన్ే ప్నిని చప్పడననికి ఇంగో షలో ఇంకో
ప్దం ఉంది. దననిా ‘throwaway’ అని ప్లకాలి. ఈ ప్దననిా స్తల వుగా పార్వేయ్గలిగే వస్తువులక్
వాడతనం. Finding ways to recycle throwaway food can definitely help sustain our eating habits! Which is
exactly what the app is trying to do, right?!
Tom
Exactly! Having extra food is something we can capitalise on!
సౌమ్య
‘To capitalise on’ అంట్ే బాగా వనియోగంచడం. ఈ స్ందర్భంలో, మన్ కిాజ్క్ జవాబు ఏమిట్ో చూదనదం.
స్రేా ప్రకార్ం, ప్రప్ంచంలో ఏడనదికి 30% ఆహార్ం వృథన అవుతోందిట్.
Tom
Wow! Goodness! It’s so wasteful to squander a resource like that. That is so much food!
సౌమ్య
‘To squander’ అంట్ే దతబారా చయ్యడం లేదన వృథన ఖర్చచ. It’s definitely annoying when people squander.
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Phil
You know what else is annoying?
Tom
What?
Phil
People pretending that they’re capitalising on extra food, when really, they are just too mean to buy
their own sandwich!
Tom
Oh Phil! I already told you, it’s called sustainable eating! If you’re not going to eat the sandwich then I
will eat it.
Phil
You’re unbelievable, Tom!
సౌమ్య
ఓహో ...వీళ్ళళ, మళ్లో మొదలెట్ీ ార్చ! స్రే, ఈ వషయ్ంప్ై మీ అభిపారయ్ం ఏంట్ో చప్పండి. ఆహార్ం
వయర్థమవాక్ ండన ఉండనలంట్ే ఏం చయ్ాయలి? చౌకెైన్ ఆహార్ం ప్దద మొతు ంలో ఉతపత్తు చయ్యడం వలో స్మస్య
తీర్చదంట్ారా? మన్ం ఆహారానిా దతబారా చేస్ు తన్నామన్తక్ ంట్ున్నారా? ఆహారానిా ప్ున్ర్చప్యోగంచడం…
‘recycling’ మీద మీ అభిపారయ్ం ఏమిట్ి? ఇవాళ్ న్ేర్చచక్ న్ా మర కొనిా ప్దనల

చూదనదం.

‘Commodity’...వస్తువు, ‘squander’…దతబారా చయ్యడం/ వృథన ఖర్చచ, ‘leftovers’…మిగలిపో యిన్వ. మీ
ఇంట్ోో లేదన ఏదైన్న వేడుక్లో మిగలిపో యిన్ ఆహారానిా మీరేం చేస్ు తంట్ారో మాతో చప్పండి.
Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye!
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