
เปิดรบัสมคัรแลว้ส ำหรบักำรแข่งขนั S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY รุน่ที ่5 

ซึง่เป็นโครงกำรทีม่วีสิยัทศันเ์พือ่ก ำหนดอนำคตของศำสตรก์ำรท ำอำหำร เปิดรบัสมคัรผูเ้ขา้แขง่ขนั S.Pellegrino 

Young Chef Academy Competition 2022/23 ในวนัที ่7 กมุภาพนัธนี์ ้

มารว่มลุน้กนัว่าใครจะไดเ้ป็นสดุยอดเชฟรุน่ใหม่คนต่อไปทีส่รา้งการเปลีย่นแปลงเชงิบวกใหส้งัคมผ่านอาหาร 

มลิาน,  7 กมุภาพนัธ ์2565 พอีารนิ์วสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์-- S.Pellegrino ประกาศว่า กำรแขง่ขนั S.Pellegrino Young 

Chef Academy Competition อนัน่าตืน่เตน้ระดบัโลก ก าลงัจะกลบัมาเปิดฉากในปีนี ้โดยม ีS.Pellegrino Young Chef 

Academy เป็นผูร้งัสรรคเ์พือ่เฟ้นหาและบ่มเพาะมอือำชพีมำกควำมสำมำรถซึง่จะมำทลำยขอบเขตแห่งกำรปรุงอำหำร 

รบัชมขา่วประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบมลัตมิเีดยีไดท้ี:่ https://www.multivu.com/players/English/9002751-s-pellegrino-

launches-5th-edition-of-young-chef-academy-competition/   

การเขา้รว่มการแข่งขนั S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 

นับเป็นโอกาสพเิศษทีจ่ะไดม้ส่ีวนรว่มในโครงกำรทีม่มีำยำวนำน เป่ียมดว้ยควำมมุ่งม ัน่ และวสิยัทศัน ์ที ่S.Pellegrino 

มส่ีวนสนบัสนุนทัง้ในดำ้นกำรขบัเคลือ่นวงกำรกำรท ำอำหำรและส่งเสรมิสงัคมโดยรวมดว้ย นอกจากนี ้S.Pellegrino 

ยงัไดเ้ฟ้นหาและถ่ายทอดความรูใ้หย้อดฝีมอืทีจ่ะมาเป็นเชฟรุน่ต่อไปและพลเมอืงของโลกผ่านการแขง่ขนันี ้ดว้ยเหตนีุ ้

การแข่งขนัทีจ่ะจดัขึน้จงึเป็นสดุยอดเวทสี าหรบัผูพ้ลกิโฉมอนาคตแห่งวงการท าอาหารทีช่อบแสวงหาความทา้ทายเฝ้ารอคอย 

อกีทัง้ยงัไดแ้สดงความสามารถในการรงัสรรคป์ระสบการณด์า้นรสชาตทิีด่ทีีส่ดุ พรอ้มทัง้สรา้งผลกระทบเชงิบวกต่อสงัคม 

ตลอดกระบวนการคดัเลอืก การแข่งขนั S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 

2022/23 จะเปิดโอกาสใหเ้ชฟรุน่เยาวไ์ดเ้ร ิม่ตน้การเดนิทางทีส่รา้งแรงบนัดาลใจและใหค้วามรู ้สรา้งชือ่เสยีงใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในระดบัโลก 

และควา้เกยีรตยิศทีย่ิง่ใหญ่แห่งวงการอาชพีมาครอง กอ่นจะไปสูก่ารแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิหรอื Grand Finale ทีม่กี าหนดจดัขึน้ในปี 

2023 ส าหรบัการแขง่ขนัในรอบปี 2019/21 ทีเ่พิง่ปิดฉากไปน้ัน มเีชฟรุน่ใหม่มากความสามารถและเชฟทีป่รกึษารวมกนัราว 300 

คน จาก 50 ประเทศมารว่มรงัสรรคเ์มนูอาหารจานเด่น นอกจากสตูรอาหารแลว้ 

พวกเขายงัไดน้ าเสนอแนวคดิทีท่ าไดจ้รงิเพือ่น าไปสู่การปฏวิตัวิงการท าอาหารอย่างยัง่ยนืและครอบคลมุ โดย Jerome Ianmark 

Calayag ซึง่ควา้แชมป์ไปครอง ไดก้ลายเป็นแบบอย่างส าหรบัผูท้ีต่อ้งการประกอบอาชพีเชฟดว้ยการเปิดมมุมองใหม่สู่อนาคต 

Stefano Bolognese ผูอ้ ำนวยกำรหน่วยธุรกจิระหวำ่งประเทศของ 

Sanpellegrino กล่าวว่า "ไม่กีเ่ดอืนหลงัปิดฉากการแขง่ขนัในรอบ Grand Finale ปี 2019/21 

ทีเ่มอืงมลิานไปเมือ่เดอืนตลุาคมปีทีแ่ลว้ เรายนิดเีป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดป้ระกาศการแขง่ขนั S.Pellegrino Young Chef Academy 

Competition คร ัง้ที ่5 ซึง่เดมิทนัีน้ การแข่งขนันีถ้อืเป็นเวทเีฟ้นหาผูม้คีวามสามารถในระดบันานาชาต ิ

กอ่นจะปรบัรปูแบบมาเป็นพืน้ทีส่ าหรบัการฝึกฝนทกัษะและสรา้งเครอืข่ายอย่างแทจ้รงิในชว่งสองปีทีผ่่านมา S.Pellegrino Young 

Chef Academy จงึเป็นชมุชนทีส่รา้งแรงบนัดาลใจ ซึง่ประกอบดว้ยเชฟรุน่เยาวแ์ละเชฟอาวโุสกว่า 1,000 

คนจากทัว่ทุกมมุโลกทีม่ารวมตวักนั โดยป็นการเปิดทางสู่ Academy 

และเป็นเคร ือ่งมอืหลกัทีเ่รามใีนการปลดปล่อยความคดิสรา้งสรรคแ์ละส่งเสรมิเชฟเกง่ ๆ 

โครงการทัง้หมดแสดงถงึความมุง่มัน่ของเราในการผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนือ่งในโลกของการท าอาหาร 

ซึง่ปัจจบุนัเป็นเสมอืน 'พืน้ที'่ พเิศษในการเผยแพรค่่านิยมสากล เชน่ ความยัง่ยนื ความรบัผดิชอบ การยอมรบัในความหลากหลาย 

ความยดืหยุ่น และความงดงาม" 

เชฟรุน่เยาวซ์ ึง่มอีายุไม่เกนิ 30 ปีจะไดม้โีอกาสลงทะเบยีนเขา้แข่งขนั  S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 

2022-23 บนเว็บไซต ์www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com ต ัง้แตว่นัที ่7 กุมภำพนัธ ์ถงึวนัที ่30 เมษำยน 

2565 โดยตอ้งกรอกรายละเอยีดขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มูลดา้นอาชพีของตนเอง 

พรอ้มส่งสตูรอาหารทีเ่ป็นเมนูซกิเนเจอรข์องตนเองซึง่สามารถสือ่ถงึวสิยัทศัน ์ทกัษะทีเ่ฉียบแหลม และความคดิสรา้งสรรคไ์ดเ้ป็นอย่างด ี

โดย ALMA ซึง่เป็นสถาบนัดา้นศลิปะอาหารอติาเลยีนระดบันานาชาตจิะเป็นผูค้ดัสรรใบสมคัรในรอบแรก โดย ALMA 

จะตดัสนิรายชือ่เชฟรุน่เยาวท์ีม่โีอกาสเขา้รว่มการแข่งขนัในรอบ 16 

คนสดุทา้ยของแต่ละภมูภิาคทัว่โลกซึง่จะเปิดฉากขึน้ในชว่งคร ึง่หลงัของปี 2565 

ผูเ้ขา้รอบสดุทา้ยในแต่ละภมูภิาคจะไดเ้ขา้ชงิต าแหน่ง S.Pellegrino Young Chef Academy Award 2022-

23 อย่างเป็นทางการ ซึง่นามสกลุ S.Pellegrino ทีต่ดิตวัไปนีจ้ะชว่ยเสรมิอาชพีการงานของพวกเขา 

และท าใหช้ ือ่เสยีงของเชฟผูน้ั้นขจรไกลไปทัว่โลก นอกจากนี ้ผูส้มคัรทัง้หมดจะไดเ้ขา้รว่มการแข่งขนัเพือ่ชงิรางวลัพเิศษอกี 3 รางวลั 

ซึง่เป็นการยกย่องความเชือ่และแนวทางทีห่ลากหลายของเชฟรุน่ใหม่ 

เพือ่สรา้งความเปลีย่นแปลงเชงิบวกในสงัคมผ่านพลงัแห่งการท าอาหาร 
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รางวลัทัง้ 4 ไดแ้ก:่ 

- S.Pellegrino Young Chef Academy Award: เป็นรางวลัหลกัของการแข่งขนัซึง่ตดัสนิโดย Seven Sages 

หรอืเหล่าคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีป่ระกอบดว้ยเชฟทีม่ชี ือ่เสยีงในระดบัแถวหนา้ของโลก 

เชฟทีผ่่านการเขา้รอบจะตอ้งแสดงทกัษะและเทคนิคทีห่าตวัจบัไดย้าก ตลอดจนความคดิสรา้งสรรคส์ดุล า้ต่อหนา้คณะกรรมการ 

โดยเชฟรุน่เยาวจ์ะตอ้งแสดงถงึความเชือ่มั่นอนัแรงกลา้ทีม่ต่ีอศาสตรก์ารท าอาหาร 

ซึง่จะโนม้นา้วคณะกรรมการใหเ้ทใจใหก้บัความสามารถทีจ่ะสรา้งความเปลีย่นแปลงในเชงิบวกต่อสงัคม 

- S.Pellegrino Award for Social Responsibility: ตดัสนิโดย Sustainable Restaurant Association 

ผูด้ าเนินโครงการ Food Made Good ซึง่เป็นโครงการดา้นความยัง่ยนืในภาคบรกิารอาหารทีใ่หญ่ทีส่ดุ 

และชมุชนระดบัโลกทีท่ าหนา้ทีผ่ลกัดนัความยัง่ยนืในธรุกจิบรกิาร รางวลันีเ้ป็นเคร ือ่งหมายแสดงถงึหลกัการทีว่า่ 

อาหารจะมคีณุภาพดทีีส่ดุเมือ่เกดิจากแนวทางการปฏบิตัทิีร่บัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่ครอบคลมุถงึการเสาะหาแหล่งทีม่า 

ตลอดจนขอ้ก าหนดดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ผูส้มคัรทีเ่ขา้ชงิรางวลันีจ้ะไดร้บัการตดัสนิดว้ยหลกัเกณฑ ์8 ประการ ไดแ้ก ่

การใชท้รพัยากร, ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม, ความหลากหลายทางชวีภาพ, ขยะอาหาร, สารอาหาร, การรว่มมอืกนั, การผลกัดนั 

และนวตักรรม 

- Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy: รางวลันีจ้ะตดัสนิโดย Mentors 

โดยผูช้นะรางวลัจะไดม้โีอกาสแสดงฝีมอืการท าอาหารทีส่ะทอ้นถงึมรดกดา้นอาหารจากประเทศบา้นเกดิของพวกเขา 

โดยอาหารจานพเิศษนีจ้ะตอ้งแสดงถงึทกัษะดา้นการท าอาหารแบบดัง้เดมิ ผ่านวสิยัทศันท์ีม่คีวามกา้วล า้ของเชฟ 

ซึง่เป็นดัง่สะพานทีเ่ช ือ่มอดตีและอนาคตเขา้ดว้ยกนั      

- Fine Dining Lovers Food for Thought Award: ตดัสนิโดยชมุชน Fine Dining Lovers 

รางวลันีจ้ะมอบใหก้บัเชฟรุน่เยาวท์ีส่ามารถแสดงออกถงึพลงังานความเชือ่มั่นต่อเมนูซกิเนเจอรข์องตวัเองไดด้ทีีส่ดุ 

รบัชมขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแข่งขนัไดท้ี ่www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com 

เกีย่วกบั S.Pellegrino and Acqua Panna 

S.Pellegrino, Acqua Panna และ Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ระหว่างประเทศของ 

Sanpellegrino S.p.A. ซึง่ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีผลติภณัฑเ์หล่านีว้างจ าหน่ายในกว่า 150 ประเทศ 

ผ่านสาขาและตวัแทนจ าหน่าย 5 ทวปี โดยแสดงใหเ้ห็นความเป็นเลศิดา้นคณุภาพจากตน้ก าเนิด 

และถ่ายทอดความเป็นอติาเลยีนออกไปทัว่โลกไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ ในฐานะสญัลกัษณแ์ห่งความน่าอภริมย ์สขุภาพ 

และความเป็นอยู่ทีด่ ีSanpellegrino S.p.A. กอ่ตัง้ขึน้ในปี 2442 และเป็นบรษิทัภาคอตุสาหกรรมเคร ือ่งดืม่ระดบัช ัน้น าของอติาล ี

ทีค่รอบคลมุทัง้น า้แร ่เคร ือ่งดืม่เรยีกน ้าย่อยทีไ่รแ้อลกอฮอล ์เคร ือ่งดืม่ และชาเย็น ในฐานะผูผ้ลติน า้แรร่ายใหญ่ของอติาลน้ัีน 

บรษิทัมคีวามมุ่งมั่นทีจ่ะพฒันาสิง่ทีด่ทีีส่ดุส าหรบัโลกใบนี ้

และท างานอย่างมคีวามรบัผดิชอบและมุง่มั่นเพือ่ใหแ้น่ใจว่าทรพัยากรนีม้อีนาคตทีป่ลอดภยั 

รปูภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1725262/Sanpellegrino_Group.jpg 

 
 

ตดิต่อขอ้มูลเพิม่เตมิ: Sanpellegrino S.p.A., Barbara D'Amico - Barbara.DAmico@waters.nestle.com , We Are 

Social, Sabrina Varaldo - sabrina.varaldo@wearesocial.net 
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