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English Together
Organic food or organic fad?
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 once again to English Together!
Phil
And I’m Phil. Welcome!
సౌమ్య
ఇవాల్టి అంశం organic food…సందియ
ర
ఆహార్ం. అంట్ే స్హజంగా ప్ండంచిన్ ప్ంట్ దనారా వచ్ేచ ఆహార్ం.
Tom, Phil, what do you think of when I say the words ‘organic food’?
Tom
I think ‘organic food’ refers to food which is grown organically, or naturally, without the input of
synthetic chemicals.
సౌమ్య
Synthetic chemicals అంట్ే క్ృత్రరమ ర్స్ాయన్నల .
Phil
It means fancy, expensive versions of normal food. I think it’s a bit of a fad.
సౌమ్య
A fad అంట్ే ధో ర్ణి..a trend. How is a fad different from a trend, exactly?
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Phil
A fad is a strong trend that doesn’t last very long. People forget about it very quickly, despite their
initial interest.
సౌమ్య
Ah OK! So a fad అంట్ే స్ాలపకాలం మాతరమే కొన్స్ాగే ట్్రండ్. Fad or not, India’s organic food market is
growing quickly! The UK organic food market is expanding, too!
ఇవాల్టి ప్రశా: The Soil Association ప్రకార్ం, ప్రస్ు తతం UK లో organic food మారకకట్ విల వ స్తమార్చగా
ఎంత?
a) 1 బిల్టయన్ పౌండ్్ (£1 billion)
b) 2 బిల్టయన్ పౌండ్్ (£2 billion)
c) 10 బిల్టయన్ పౌండ్్ (£10 billion)
దీనికి జవాబు కాసప్యయక్ చ్పాున్త.
Tom
That’s a lot of money for a fad, Phil.
Phil
I mean, I think trends are market-driven anyway.

సౌమ్య
Market-driven అంట్ే మారకకట్ నిర్ణ యిస్తుంది అని అర్థ ం. Can you tell us more?
Phil
So, businesses will produce more of something, as they know people will continue to buy it, regardless of
whether it’s good or not.
Tom
But I do think people have real concerns about things like animal welfare and the environment, don’t you?

సౌమ్య
Animal welfare అంట్ే జంతు స్ంక్షేమం. That’s right! Do you know that organic farms can have up to fifty
percent more wildlife around them?!
Phil
That’s very nice, but food grown normally, or conventionally, is fine! Synthetic chemicals allow us to grow
more and they don’t affect nutrition!
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సౌమ్య
Nutrition అంట్ే పో షకాహార్ం. మన్ దేశంలో క్ూడన ఈమధ్య ఆరాానిక్ ఫుడ్ ప్ట్ో అవగాహన్ బాగా పెర్చగుతోంది.
ప్ట్ి ణనలోో, న్గరాలోో ఆరాానిక్ ఫుడ్ విరవిగా లభ్యమవుతోంది. అంతేకాక్ ండన ఇళ్ో లో ో క్ూడన చ్నలామంది గరరన్ హౌస్
లాగ తయార్చచ్ేసి స్హజసిద్ధంగా ఆహార్ ప్దనరాథలన్త ప్ండస్తున్నార్చ. ఆరాానిక్ ఫుడ్ లేదన గరరన్హౌస్ కాస్ు ఖర్చచతో
క్ూడన్ వయవహార్మే అయిన్న పో షకాహార్ విల వల కోస్ం క్రమేపి వీట్ివప
ై మొగుాచూప్ుతున్నార్చ.
Tom
Hmm. I’m not sure either way. I think the jury’s out about whether organic food is actually any better for us
nutritionally.

సౌమ్య
‘The jury’s out’ అంట్ే ఒక్ విషయం గురంచి ప్రజలంతన ఏకాభిపారయానికి రాలేద్ని అర్థ ం. ప్ూర్ాం జూరరలని ఉండేవి.
ఏదైన్న కేస్ జూరరకి వళ్లో న్ప్ుపడు, జూరర స్భ్ుయల వాదో ప్వాదనల జర్చప్ుతూ తీర్చప మీద్ ఇంకా ఏకాభిపారయానికి
రాన్ప్ుపడు ఈ expression న్త వాడేవార్చ.
Phil
I’m telling you that it isn’t any healthier! It’s just a faddy idea that people have that food suppliers are cashing
in on!

సౌమ్య
Oh my! To cash in on something అవకాశం దొ ర్క్గాన్ే అంట్ే స్ొ ముు చ్ేస్తకోవడం. Why do you think that, Phil?
Phil
Well, let’s listen to the experts shall we? Here’s today’s clip from BBC Radio 4’s You and Yours.

సౌమ్య
Good idea! ఆరాానిక్ ఫుడ్ గురంచి ఇట్ీవల వచిచన్ ఒక్ అధ్యయన్ం గురంచి ప్రచయం మాట్ాోడుతున్నార్చ.
ఆరాానిక్ ఫుడ్ వలన్ benefits…ప్రయోజన్నల ఉన్నాయా లేవా? ఈ అధ్యయన్ం ఏం చ్పోు ందో విందనం.
Presenter
In 2009 the Food Standards Agency commissioned a study. It concluded that there are no important
differences in the nutritional content or any additional health benefits of organic when it's compared
with conventionally-produced food.
Dr Allison Tedstone, their Chief Nutritionist, says the current evidence doesn't support the idea that
organic food is any better for you.
Dr Tedstone
Of course, there are people might want to consume organic food and it's to do with farming practice,
to do with consumer choice. But, as a nation, we really need to focus on improving our diet, and I
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wouldn’t worry about the organic provenance of food.

సౌమ్య
‘Organic provenance’ అంట్ే సందియ
ర
మూలం. Provenance అంట్ే ఏదన్
ై న ఒక్ అంశం యొక్క మూలం లేదన
ప్ురాతన్ చరతర అని అర్థ ం. హ్ము! ఆరాానిక్ ఫుడ్ వలన్ ప్రతేయక్మైన్ లాభాలేమీ లేవంట్ున్నార్చ!
Tom
And she also suggested that our overall diet was more important than the way food is produced.
Phil
You see, it’s all a fad! No wonder people are cashing in! Are you going to tell us how big the market is in the
UK?

సౌమ్య
Ah yes! ఇవాళ్లి కిాజక్ జవాబు B. UK ఆరాానిక్ ఫుడ్ మారకకట్ విల వ 2.2 బిల్టయన్ పౌండ్్. ర్ూపాయలోో
చ్పాపలంట్ే 220 కోట్ు
ో .
Phil
Exactly, that’s far too much money to spend on unnecessary organic products. It’s ridiculous! You know what,
I’m leaving. And I’m going to eat a nice, unhealthy, non-organic lunch!
Tom
Wow, he really isn’t a fan of organic food, is he?

సౌమ్య
అతని కోపానికి కార్ణం తన్త త్రంట్ున్ా క్ృత్రరమ ర్స్ాయన్నలేన్నలతో ప్ండస్తున్ా ఆహార్మేన్ేమో! ఇవాళ్లి
కార్యక్రమంలో మన్ం న్ేర్చచక్ న్ా ప్దనలన్త మరోస్ార ప్రశీల్టదనదం. ‘Organic food’ అంట్ే సందియ
ర
ఆహార్ం,
‘synthetic chemicals’ అంట్ే క్ృత్రరమ ర్స్ాయన్నల , ‘a fad’ అంట్ే స్ాలపకాల్టక్ ధో ర్ణి/ట్్ంర డ్, ‘market-driven’
అంట్ే మారకకట్ నిర్ణ యించ్ేద,ి ‘animal welfare’ అంట్ే జంతు స్ంక్షేమం, ‘nutrition’ అంట్ే పో షకాహార్ం, ‘ the
jury’s out’ అంట్ే ఏకాభిపారయానికి రాక్పో వడం.
Thanks for joining us and join us next week for more English Together! Bye!
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