
 

"ซานเพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม"ี เตรยีมจดัการแข่งขนัเฟ้นหาเชฟดาวรุง่ประจ าปี 2565-2566 

รอบชงิชนะเลศิ วนัที ่4-5 ตุลาคมน้ีทีม่ลิาน 

ผูช้นะระดบัภูมภิาค 15 คนไดร้บัการคดัเลอืกแลว้ และก าลงัรอเขา้รว่มการแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิระดบัโลก 

มลิาน, 24 กุมภาพนัธ ์2566 /PRNewswire/ -- ซานเพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ี(S.Pellegrino Young Chef 

Academy) มคีวามยนิดทีีจ่ะประกาศว่า การแข่งขนัซานเพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ีประจ าปี 2565-2566 

รอบชงิชนะเลศิ จะจดัขึน้ทีเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีในวนัที ่4-5 

ตุลาคม โดยจะเป็นการตดัสนิและยกย่องเชฟรุน่ใหม่ทีด่ทีีสุ่ดในโลก 

พรอ้มเฉลมิฉลองใหก้บัเชฟมากพรสวรรคท์ีช่ว่ยผลกัดนัววิฒันาการของวงการอาหาร 

ดูข่าวประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบมลัตมิเีดยีไดท้ี:่  https://www.multivu.com/players/English/9143451-san-

pellegrino-young-chef-academy-competition-grand-finale-milan/ 

ในระหว่างเดอืนกนัยายน 2565 ถงึเดอืนมกราคม 2566 เชฟรุน่ใหม่ไฟแรง 165 

คนจากทั่วโลกไดเ้ขา้รว่มชงิชยัในการแข่งขนัรอบสุดทา้ยระดบัภูมภิาค 

โดยคณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยเชฟชือ่ดงัระดบัทอ้งถิน่ไดต้ดัสนิการแข่งขนัท าอาหารใน 15 ภูมภิาค นอกจากนี ้

นับเป็นคร ัง้แรกในระดบัภูมภิาคทีม่กีารจดัการประชมุ เดอะ เบรน ฟู้ด ฟอรมั โดยนิตยสารไฟน ์ไดนนิ์ง 

เลฟิเวอรส์ (The Brain Food Forum Curated by Fine Dining 

Lovers) เพือ่น าเสนอแนวคดิและสะทอ้นมุมมองเกีย่วกบัโลกของการท าอาหาร โดยเชฟทีม่ชี ือ่เสยีงกว่า 50 

คนซึง่เป็นดาวเด่นในแวดวงอาหารนานาชาตไิดม้สี่วนรว่มในการเสวนาทีส่รา้งแรงบนัดาลใจในหวัขอ้ต่าง ๆ 

ทีไ่ดร้บัความสนใจมากทีสุ่ดในอุตสาหกรรมอาหาร 

ในบรรดาผูช้นะระดบัภูมภิาค เชฟรุน่ใหม่มากพรสวรรคส์ีค่นจะไดร้บัรางวลัระดบัโลก โดยผูค้วา้รางวลัชนะเลศิ 

ซานเพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ีอวอรด์ (S.Pellegrino Young Chef Academy 

Award) จะประกาศในรอบชงิชนะเลศิ ส่วนรางวลัรองลงมาสามรางวลัจะประกาศกอ่นรอบชงิชนะเลศิ 

เร ิม่ต ัง้แต่ปลายเดอืนมถิุนายน ไดแ้ก ่รางวลัซานเพลลกีรโีน โซเชยีล เรสพอนซบิลิติ ีอวอรด์ (S.Pellegrino 

Social Responsibility Award) ซึง่ไดร้บัการคดัเลอืกจากสมาคมรา้นอาหารยัง่ยนื (Sustainable Restaurant 

Association), รางวลัอควา ปานน่า คอนเนกชนั อนิ แกสโทรโนม ีอวอรด์ (Acqua Panna Connection in 

Gastronomy Award) ซึง่คดัเลอืกโดยทีป่รกึษาของการแข่งขนั และรางวลัฟู้ด ฟอร ์ธอท อวอรด์ (Food for 

Thought Award) ซึง่โหวตโดยผูอ้่านนิตยสารไฟน ์ไดนนิ์ง เลฟิเวอรส์ 

สเตฟาโน โบโลเยเซ (Stefano Bolognese) ผูอ้ านวยการหน่วยธุรกจิระหว่างประเทศ กล่าวว่า 

"เราเปิดตวัการแข่งขนัซานเพลลกีรโีน ยงั เชฟ ในปี 2558 

เพือ่บ่มเพาะอนาคตของแวดวงอาหารดว้ยการเฟ้นหาเชฟรุน่ใหม่ทีม่พีรสวรรคจ์ากทั่วทุกมุมโลก 

จ านวนผูส้มคัรเขา้รว่มการแข่งขนัคร ัง้ที ่5 มมีากกว่า 4,000 รายจากทั่วโลก นับเป็นเคร ือ่งยนืยนัถงึคุณค่าของการแข่งขนันี ้

ซึง่เป็นใบเบกิทางไปสู่ซานเพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ีอนัเป็นชมุชนระดบัโลกของเชฟมากความสามารถกว่า 2,000 คน 

โดยมเีป้าหมายใหเ้ชฟมสี่วนรว่มในกจิกรรมต่าง ๆ ทีอ่อกแบบมาเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ เชือ่มโยง และสรา้งเครอืข่าย 

ส าหรบัการแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิทีจ่ะจดัขึน้ในเดอืนตุลาคมนี ้

ถอืเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยและเป็นชว่งเวลาส าคญัในกระบวนการเฟ้นหาเชฟรุน่ใหม่ ซานเพลลกีรโีนขอใหผู้เ้ขา้รอบทุกคนโชคด"ี 

ผูท้ีเ่ขา้ชงิชยัเพือ่ควา้รางวลัชนะเลศิจะไดม้โีอกาสปรุงอาหารจานเด็ดของตนต่อหนา้คณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยเจ็ดเชฟผู้

ทรงอทิธพิลในวงการอาหารระดบันานาชาต ิไดแ้ก ่อเีนโก แอตซา (Eneko Atxa), รคิคารโ์ด คามานีนี 

(Riccardo Camanini), เฮเลน ดารโ์รซ (Hélène Darroze), วคิกี ้เหลา (Vicky Lau), เปีย ลอีอน (Pía 

León), จูเลยีน โรเยอร ์(Julien Royer) และแนนซ ีซลิเวอรต์นั (Nancy 

Silverton) โดยคณะกรรมการจะประเมินผูเ้ขา้ชงิตามกฎทองสามขอ้ ไดแ้ก ่ความสามารถทางเทคนิค 

ความคดิสรา้งสรรคแ์ละความเชือ่ส่วนบุคคล และศกัยภาพในการสรา้งการเปลีย่นแปลงเชงิบวกในสงัคมผ่านอาหาร ทัง้นี ้

กอ่นทีจ่ะถงึรอบชงิชนะเลศิ 

บรรดาเชฟรุน่ใหม่จะยงัคงท างานอย่างใกลช้ดิกบัทีป่รกึษาเพือ่ปรบัปรุงสูตรอาหารใหส้มบูรณแ์บบทีสุ่ด 

ผูช้นะระดบัภูมภิาค 15 คน และทีป่รกึษา มรีายชือ่ดงัต่อไปน้ี 

https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/
https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/
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1. เอรคิ อลัเฟรโด เบาตสิตา ชาคอน (Erick Alfredo Bautista Chacon) และทีป่รกึษา ลูลา มารต์นิ 

เดล คมัโป (Lula Martin Del Campo) กบัเมนูซกิเนเจอร ์"โออาซากา พสุธาและหตัถา" (Oaxaca, its 

land and its hands) (ลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน) 

2. ราอูล การเ์ซยี (Raul Garcia) และทีป่รกึษา สเตฟาน ไฮเลอมนัน ์

(Stefan Heilemann) กบัเมนูซกิเนเจอร ์"ปลาไพคเ์พริช์ หอยแมลงภู่ อารต์โิชค ไวนเ์หลอืง 

และบารกิูล" (ยุโรปตะวนัตก) 

3. แอนตนั เลเบอรซ์อรเ์จอร ์(Anton Lebersorger) และทีป่รกึษา แดเนียล กอตตช์ลชิ (Daniel 

Gottschlich) กบัเมนูซกิเนเจอร ์"ไกเ่บรส แครร์อตจากชมดิเดเนอ เฟลด ์(Schmidener Feld) กมิจ ิ

และซอสแบรเ์นสสไตลไ์ทย" (ยุโรปกลาง) 

4. มารค์สั เคลยต์นั (Marcus Clayton) และทีป่รกึษา ลซิา่ กูด้วนิ-อลัเลน (Lisa Goodwin-

Allen) กบัเมนูซกิเนเจอร ์ "ขึน้ฉ่าย แอปเปิล และเห็ด" (สหราชอาณาจกัร) 

5. โรบนิ แวกเนอร ์(Robin Wagner) และทีป่รกึษา ปีเตอร ์กลิมอร ์(Peter Gilmore) กบัเมนูซกิเนเจอร ์

"ขึน้ฉ่ายรมควนั แอปเปิลแกรนน่ีสมธิ และเผอืกทอด" (แปซฟิิก) 

6. ปิแอร-์โอลวิเิยร ์เพลลเีทยีร ์(Pierre-Olivier Pelletier) และทีป่รกึษา ซูซานน ์บาร ์(Suzanne 

Barr) กบัเมนูซกิเนเจอร ์"เป็ดรมควนัหญา้หอม ธญัพชือบกรอบเคลอืบไซรปัจากตน้เบริช์เหลอืง 

น ้าสลดัแคโรทนี น ้าเกรวีจ่ากธญัพชือบ และน ้ามนัดอกสรอ้ยทอง" (แคนาดา) 

7. เจ็ต ลูส (Jet Loos) และทีป่รกึษา ดคิ มดิเดลเวยีรด์ (Dick Middelweerd) กบัเมนูซกิเนเจอร ์

"กลิน่อายแห่งทอ้งทะเล" (Flavour of the sea) (ยุโรปเหนือ) 

8. แดเนียล การวู์ด้ (Daniel Garwood) และทีป่รกึษา นีน่า คอมป์ตนั (Nina 

Compton) กบัเมนูซกิเนเจอร ์"เนือ้เป็ดและลูกพลบัในเหลา้ชองจู (cheongju) เสริฟ์พรอ้มเคร ือ่งเคยีงพนัชนั 

(banchan) จากมุมมองของนักท่องเทีย่วคนหน่ึง" (สหรฐัอเมรกิา) 

9. อี ้จาง (Yi Zhang) และทีป่รกึษา สเตฟาโน บาคเชลล ี(Stefano Bacchelli) กบัเมนูซกิเนเจอร ์

"การเดนิทางสู่กว่างซ"ี (A trip to Guangxi) (จนีแผ่นดนิใหญ่) 

10. เอยีน โกห ์(Ian Goh) และทีป่รกึษา เดฟ พนิต ์(Dave Pynt) กบัเมนูซกิเนเจอร ์"เนือ้ลูกแกะ" (Heritage 

lamb) (เอเชยี)  

11. กรกีอรสิ คคิสิ (Grigoris Kikis) และทีป่รกึษา จอรเ์จยีนนา ฮลิเลยีดาก ิ(Georgianna 

Hiliadaki) กบัเมนูซกิเนเจอร ์"เร ือ่งราวของปลาค็อด" (The story of cod) 

(ยุโรปตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเมดเิตอเรเนียน)  

12. เนลสนั ฟรตีสั (Nelson Freitas) และทีป่รกึษา ฟิลเิป คารว์าลโญ (Filipe 

Carvalho) กบัเมนูซกิเนเจอร ์"ปลากระบอกแดงทอดกรอบ เม่นทะเล และกระเทยีมด าโฮมเมด" 

(กลุ่มประเทศคาบสมุทรไอบเีรยี) 

13. ไมเทรย ์ไอเยอร ์(Mythrayie Iyer) และทีป่รกึษา จอหน์สนั เอเบเนเซอร ์(Johnson 

Ebenezer) กบัเมนูซกิเนเจอร ์"บารเ์ตอร ์- ววิฒันาการการท าอาหารอนิเดยีในยุคแห่งการส ารวจ" (Barter - 

Evolution of Indian cooking through the age of exploration) (แอฟรกิา ตะวนัออกกลาง 

และเอเชยีใต)้ 

14. มเิชล อนัโตเนลล ี(Michele Antonelli) และทีป่รกึษา แอนเดรยี อาเปรยี (Andrea 

Aprea) กบัเมนูซกิเนเจอร ์"กะหล ่าดอก" (Spin the cauliflower) (อติาล)ี 

15. กามยี ์แซงต-์แอมลู (Camille Saint-M'Leux) และทีป่รกึษา ครสิตอฟ บคัคว ี(Christope 

Bacquié) กบัเมนูซกิเนเจอร ์"เนือ้ชารโ์คลชาโตเนิฟ (Charcoal Chateauneuf Beef) ไขมนัปลาหมกึ 

และไข่ปลาแฮร ิง่รมควนั" (ฝร ัง่เศส) 

ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูช้นะระดบัภูมภิาคแต่ละคนไดท้ี ่https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/Mee

t-the-Winners-of-the-S.Pellegrino-Young-Chef-Academy-Competition-2022-23-Regional-Finals  

เกีย่วกบัซานเพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ี

ศาสตรก์ารท าอาหารมศีกัยภาพในการเปลีย่นแปลงสงัคม รวมถงึสรา้งอนาคตทีเ่ท่าเทยีมและยั่งยนืมากขึน้ 

แต่การจะท าเชน่น้ันไดต้อ้งอาศยัผูท้ีม่คีวามสามารถ ดว้ยเหตุนี ้ซานเพลลกีรโีนจงึจดัตัง้ซานเพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ี

(S.Pellegrino Young Chef Academy) เพื่อดงึดูด เชือ่มโยง และบ่มเพาะผูม้พีรสวรรคด์า้นการท าอาหารรุน่ใหม่ 

โดยสรา้งสภาพแวดลอ้มทีช่ว่ยส่งเสรมิคนรุน่ใหม่ดว้ยโอกาสทางการศกึษา การใหค้ าปรกึษา และประสบการณ ์

รวมทัง้สนับสนุนการแข่งขนัทีม่ชี ือ่เสยีงในระดบัโลก 

https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/Meet-the-Winners-of-the-S.Pellegrino-Young-Chef-Academy-Competition-2022-23-Regional-Finals
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ซานเพลลกีรโีน ยงั เชฟ อคาเดม ีเปิดประตูตอ้นรบัสมาชกิจากกว่า 70 ประเทศ 

เพือ่สรา้งความมั่นใจว่าพรสวรรคไ์ม่ไดถู้กจ ากดัดว้ยภูมศิาสตร ์ชาตพินัธุ ์หรอืเพศ 

โดยเป็นสถานทีท่ีเ่ชฟรุน่ใหม่ไฟแรงจะไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัผูม้อีทิธพิลมากทีสุ่ดในวงการอาหารระดบัโลก 

และรว่มกนัสรา้งชมุชนการท าอาหารทีเ่ป่ียมดว้ยแรงบนัดาลใจ 

ดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/  

เกีย่วกบัซานเพลลกีรโีน และ อควา ปานน่า 

ซานเพลลกีรโีน (S.Pellegrino), อควา ปานน่า (Acqua Panna) และซานเพลลกีรโีน อติาเลยีน สปารค์ลงิ ดรงิคส์ 

(Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks) เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ระหว่างประเทศของบรษิทั ซานเพลลกีรโีน เอส.พ.ีเอ. 

(Sanpellegrino S.p.A.) ซึง่ต ัง้อยู่ทีเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีผลติภณัฑเ์หล่านีว้างจ าหน่ายในกว่า 150 ประเทศ 

ผ่านสาขาและตวัแทนจ าหน่ายใน 5 ทวปี โดยแสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นเลศิดา้นคุณภาพจากตน้ก าเนิด 

และถ่ายทอดความเป็นอติาเลยีนออกไปทั่วโลกไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบ ในฐานะสญัลกัษณแ์ห่งความน่าอภริมย ์สุขภาพ 

และความเป็นอยู่ทีด่ ีทัง้นี ้ซานเพลลกีรโีน เอส.พ.ีเอ. กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2442 

และเป็นบรษิทัช ัน้น าในอุตสาหกรรมเคร ือ่งดืม่ของอติาล ีครอบคลุมทัง้น ้าแร ่เคร ือ่งดืม่เรยีกน ้าย่อยไรแ้อลกอฮอล ์

และเคร ือ่งดืม่อืน่ ๆ 

ซานเพลลกีรโีนมคีวามมุ่งมั่นทีจ่ะพฒันาเคร ือ่งดืม่ทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัโลกใบนี ้

ตลอดจนท างานอย่างมคีวามรบัผิดชอบและมุ่งมั่นเพือ่ใหแ้น่ใจว่าทรพัยากรเหล่านีจ้ะมอีนาคตทีย่ ั่งยนื 

 

https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/

