
TABASCO(R) Sauce ฉลองครบรอบ 150 ปี แหง่การเตมิแตง่รสชาตอิาหารและเครือ่งดืม่ทัว่โลก 
 
เอเวอร ีไอสแ์ลนด,์ ลยุเซยีนา—9 ม.ค.—พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 
ยอ้นกลับไปยงัปี ค.ศ. 1868 เอด็มนุด ์แม็คอลิเฮ็นน ีไดเ้ก็บเกีย่วพรกิทาบาสโกรุ้น่แรก 
และไดน้ ามาเนรมติเป็นซอสรสจัดจา้น เพือ่ปรงุแตง่รสชาตอิาหารส าหรับครอบครัวและเพือ่น ๆ 
หารูไ้มว่า่จดุก าเนดิของซอสอนัแสนเรยีบงา่ยนีไ้ดเ้ขา้มาเปลีย่นวถิกีารรับประทานอาหารของผูค้นทัว่โลก
ไปตลอดกาล จากวันนัน้จวบจนวันนีผ้า่นไป 150 ปี สว่นผสมดัง้เดมิ 3 ชนดิทีเ่ขาใชท้ า TABASCO® 
Sauce อนัไดแ้กพ่รกิทาบาสโก ้เกลอื และน ้าสม้สายช ู
ยงัคงถกูหมกับม่และบรรจขุวดโดยครอบครัวของคณุเอด็มนุดท์ีเ่อเวอร ีไอสแ์ลนด ์
ซึง่เป็นกระบวนการทีย่งัคงเดมิโดยแท ้
 
ความพถิพีถิันและความอเนกประสงคข์อง TABASCO® Sauce 
ท าใหซ้อสขวดนีก้ลายเป็นเพือ่นคูก่ายของเชฟ พอ่ครัว แมค่รัว บารเ์ทนเดอร ์
และคนรักอาหารตลอดระยะเวลาหนึง่ศตวรรษครึง่ทีผ่า่นมา และเนือ่งในโอกาสครบรอบ 150 ปี 
McIlhenny Company ผูผ้ลติ TABASCO® Sauce 
จะจารกึหนา้ประวตัศิาสตรน์ีด้ว้ยการจัดกจิกรรมเฉลมิฉลองตลอดทัง้ปี เพือ่ตอบแทนทกุคนทีท่ าให ้
“ซอสอนัเลือ่งชือ่จากฝีมอืการปรงุของคณุแม็คอลิเฮ็นน”ี เป็นสิง่ทีพ่บไดบ้นทกุโต๊ะอาหาร ทกุหอ้งครัว 
ทัง้ยงัเป็นสว่นประกอบส าคญัในต าราอาหารดัง้เดมิและเมนูรว่มสมยัทัว่โลก 
 
TABASCO® Sauce เป็นแบรนดร์ะดับโลกทีน่อกจากจะโดดเดน่เรือ่งความแพรห่ลายแลว้ 
ยงัมดีทีีค่วามอเนกประสงคอ์กีดว้ย โดยขวดซอสฝาแดงและฉลากทรงขา้วหลามตดัอนัเป็นเอกลักษณ์นี ้
มวีางจ าหน่ายในกวา่ 185 ประเทศและดนิแดน และมกีารตดิฉลากภาษาตา่ง ๆ รวมถงึภาษาถิน่รวม 22 
ภาษา ซอสพรกิทีจ่ าไดท้ันททีีเ่ห็นนี ้สามารถพบไดท้กุที ่ไมว่า่จะเป็นรา้นอาหารเล็ก ๆ บนถนนสายหลัก 
รา้นอาหารตามตรอกซอกซอย ไปจนถงึรา้นอาหารระดับหรหูรา และยงัเห็นไดต้ามตูก้ับขา้วในบา้น 
เคานเ์ตอรค์รัว หรอืแมก้ระทัง่ในกระเป๋าของคนรักอาหารทั่วโลก 
 
แอนโธน ีเอ ซมิมอนส ์ประธานและซอีโีอของ McIlhenny Company และสมาชกิรุน่ที ่5 
ของตระกลูแม็คอลิเฮ็นน ีกลา่ววา่ "ครอบครัวของผม และเราทกุคนที ่McIlhenny Company 
รูส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ดเ้ห็นถงึความรักมากมายทีท่กุคนมใีหก้บั TABASCO® Sauce 
ซึง่น าพาเรามาสูก่ารฉลองครบรอบอนัเหลอืเชือ่นี ้ผมไมรู่ว้า่คณุเทยีดของผมจะเคยคดิฝันหรอืไมว่า่ 
การเริม่ธรุกจิในสวนหลังบา้นของทา่นจะกอ่ใหเ้กดิอาหารรปูแบบใหมโ่ดยสิน้เชงิ 
แตผ่มมัน่ใจวา่ทา่นจะตอ้งยนิดทีีไ่ดม้อบอาหารรสชาตเิยีย่มใหแ้กผู่ค้นจ านวนมากในหลากหลายพืน้ทีท่ัว่
ทกุมมุโลกในอกี 150 ปีหลังจากนัน้ มนัน่าตืน่เตน้ทีไ่ดจ้นิตนาการวา่ TABASCO® Sauce 
จะไปปรากฏทีใ่ดบา้ง และจะถกูน าไปใชอ้ยา่งไรในอกี 150 ปีขา้งหนา้" 
 
การเฉลมิฉลองครบรอบ 150 ปีจะเริม่ตน้ขึน้ในนวิออรล์นีส ์ดว้ยการแสดงชดุ TABASCO: A Burlesque 
Opera ละครตลกยอ้นยคุในชว่งปลายศตวรรษที ่19 
ซึง่ไมไ่ดท้ าการแสดงอยา่งเต็มรปูแบบมานานกวา่หนึง่ศตวรรษ ผูท้ีส่นใจสามารถซือ้บตัรไดท้ี ่
http://neworleansopera.org/operas ซึง่ New Orleans Opera Association 
จะเปิดการแสดงในระยะเวลาจ ากดั ระหวา่งวันที ่25-28 มกราคม 2018 เทา่นัน้ 
  
กจิกรรมเฉลมิฉลองจะยงัคงด าเนนิตอ่ไปในวันที ่28 มกราคม 2018 
โดยสถาบนัสอนท าอาหารและเชฟชือ่ดังหลายรายในนวิออรล์นีสจ์ะตบเทา้เขา้รว่มงาน TABASCO® 
Week ทีจ่ัดขึน้เป็นครัง้แรกดว้ยความรว่มมอืกบั New Orleans Tricentennial Commission 
ซึง่จะเฉลมิฉลองครอบรอบ 300 ปีของเมอืงนวิออรล์นีสใ์นปีนี ้นอกจากนี ้
ความพเิศษทีจ่ะเกดิขึน้ยงัรวมไปถงึความรว่มมอืกบัเชฟในการรังสรรคเ์มนูจานพเิศษและอกีมากมาย 
ภายใต ้TABASCO® Brand  
 
จากนวิออรล์นีส ์การฉลองวนัเกดิใหก้บั TABASCO® Sauce จะเดนิสายตอ่ไปยงัทัว่โลก โดย 
McIlhenny Company จะเชญิชวนแฟน ๆ ในนวิยอรก์ ลอนดอน เซีย่งไฮ ้ตลอดจนเมอืงอืน่ ๆ 
มารว่มกจิกรรมทัง้เล็กและใหญ ่

http://neworleansopera.org/operas


พรอ้มชมิเมนูทีบ่รรดาเชฟชัน้น าของโลกไดรั้งสรรคข์ึน้อยา่งตืน่ตาตืน่ใจและดว้ยวธิกีารสดุบรรเจดิ 
โดยใชซ้อสพรกิทาบาสโก ้นอกจากนี ้ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทั่วโลกจะไดท้อ่งไปในเอเวอร ีไอสแ์ลนด ์
ซึง่เป็นแหลง่ปลกูพรกิทาบาสโกท้ีบ่ดและบม่ในถังไมโ้อค๊ รวมถงึโรงงาน TABASCO® Sauce 
ซึง่ยงัคงผลติซอสทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลกแบบขวดตอ่ขวดมาจนถงึทกุวันนี ้ผา่นทางวดิโีอแบบ 360 
องศา   
   
ส าหรับผูท้ีร่อฉลองอยูท่ีบ่า้น TABASCO® Brand 
ก็ไดเ้ชญิบรรดาเพือ่นพอ้งเชฟและบารเ์ทนเดอรจ์ากทัว่โลกมารว่มปรงุอาหารและเครือ่งดืม่สดุคลาสสกิที่
มซีอสทาบาสโกเ้ป็นตวัชโูรง รวมถงึเมนูทีไ่ดรั้บความนยิม และเมนูแปลกใหม ่จนท าให ้TABASCO® 
Sauce เป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดม้าจนถงึทกุวันนี ้โดยสตูรตา่ง ๆ จะไดรั้บการเผยแพรบ่น TABASCO.com 
และบนชอ่งทางโซเชยีลของ TABASCO® Brand 
ควบคูไ่ปกบัภาพถา่ยสแนปชอ็ตทีบ่อกเลา่เรือ่งราวอนัยาวนานของซอสทาบาสโกข้วดนีท้ีไ่ดเ้ขา้มามบีทบ
าทในประวัตศิาสตรข์องอาหาร ตลอดจนวัฒนธรรมอเมรกินัและทั่วโลก 
 
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเฉลมิฉลองครบรอบ 150 ปีของ TABASCO® Sauce ไดท้ี ่TABASCO.com 
หรอืตดิตามความเคลือ่นไหวทางโซเชยีลมเีดยีผา่นแฮชแท็ก #TABASCO150  
 
เกีย่วกบั McIlhenny Company   
McIlhenny Company ผลติซอสปรงุรส TABASCO® Brand ทีม่วีางจ าหน่ายในกวา่ 185 
ประเทศและดนิแดนทั่วโลก ภายใตฉ้ลากภาษาตา่ง ๆ รวมถงึภาษาถิน่รวม 22 ภาษา มายาวนาน 150 ปี 
ส าหรับผลติภณัฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงของบรษัิท ไดแ้ก ่TABASCO® Brand Original Red Sauce, Green 
Jalapeño Sauce, Chipotle Sauce, SWEET & Spicy Sauce, Habanero Sauce, Garlic Pepper 
Sauce, Buffalo Style Hot Sauce และ Sriracha Sauce  
 
 
 
ตดิตอ่:  
Jennifer Mestayer, Hunter Public Relations (นวิยอรก์) 
อเีมล: TABASCOMedia@hunterpr.com, โทร: +1 212-679-6600 
Alex Conway, Hunter Public Relations (ลอนดอน) 
อเีมล: TABASCOMedia@hunterpr.com, โทร: +44 207-033-7795 
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