TABASCO(R) Sauce ฉลองครบรอบ 150 ปี แห่งการเติมแต่งรสชาติอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทัว่ โลก
เอเวอรี ไอส์แลนด์, ลุยเซียนา—9 ม.ค.—พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
ย ้อนกลับไปยังปี ค.ศ. 1868 เอ็ดมุนด์ แม็คอิลเฮ็นนี ได ้เก็บเกีย
่ วพริกทาบาสโก ้รุน
่ แรก
และได ้นามาเนรมิตเป็ นซอสรสจัดจ ้าน เพือ
่ ปรุงแต่งรสชาติอาหารสาหรับครอบครัวและเพือ
่ นๆ
หารู ้ไม่วา่ จุดกาเนิดของซอสอันแสนเรียบง่ายนีไ้ ด ้เข ้ามาเปลีย
่ นวิถก
ี ารรับประทานอาหารของผู ้คนทัว่ โลก
ไปตลอดกาล จากวันนัน
้ จวบจนวันนีผ
้ า่ นไป 150 ปี ส่วนผสมดัง้ เดิม 3 ชนิดทีเ่ ขาใช ้ทา TABASCO®
Sauce อันได ้แก่พริกทาบาสโก ้ เกลือ และน้ าส ้มสายชู
ยังคงถูกหมักบ่มและบรรจุขวดโดยครอบครัวของคุณเอ็ดมุนด์ทเี่ อเวอรี ไอส์แลนด์
ซึง่ เป็ นกระบวนการทีย
่ งั คงเดิมโดยแท ้
ความพิถพ
ี ถ
ิ ันและความอเนกประสงค์ของ TABASCO® Sauce
ทาให ้ซอสขวดนีก
้ ลายเป็ นเพือ
่ นคูก
่ ายของเชฟ พ่อครัว แม่ครัว บาร์เทนเดอร์
และคนรักอาหารตลอดระยะเวลาหนึง่ ศตวรรษครึง่ ทีผ
่ า่ นมา และเนือ
่ งในโอกาสครบรอบ 150 ปี
McIlhenny Company ผู ้ผลิต TABASCO® Sauce
จะจารึกหน ้าประวัตศ
ิ าสตร์นด
ี้ ้วยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทัง้ ปี เพือ
่ ตอบแทนทุกคนทีท
่ าให ้
่ จากฝี มอ
“ซอสอันเลือ
่ งชือ
ื การปรุงของคุณแม็คอิลเฮ็นนี” เป็ นสิง่ ทีพ
่ บได ้บนทุกโต๊ะอาหาร ทุกห ้องครัว
ทัง้ ยังเป็ นส่วนประกอบสาคัญในตาราอาหารดัง้ เดิมและเมนูรว่ มสมัยทัว่ โลก
TABASCO® Sauce เป็ นแบรนด์ระดับโลกทีน
่ อกจากจะโดดเด่นเรือ
่ งความแพร่หลายแล ้ว
ยังมีดท
ี ค
ี่ วามอเนกประสงค์อก
ี ด ้วย โดยขวดซอสฝาแดงและฉลากทรงข ้าวหลามตัดอันเป็ นเอกลักษณ์นี้
มีวางจาหน่ายในกว่า 185 ประเทศและดินแดน และมีการติดฉลากภาษาต่าง ๆ รวมถึงภาษาถิน
่ รวม 22
ภาษา ซอสพริกทีจ
่ าได ้ทันทีทเี่ ห็นนี้ สามารถพบได ้ทุกที่ ไม่วา่ จะเป็ นร ้านอาหารเล็ก ๆ บนถนนสายหลัก
ร ้านอาหารตามตรอกซอกซอย ไปจนถึงร ้านอาหารระดับหรูหรา และยังเห็นได ้ตามตู ้กับข ้าวในบ ้าน
เคาน์เตอร์ครัว หรือแม ้กระทัง่ ในกระเป๋ าของคนรักอาหารทั่วโลก
แอนโธนี เอ ซิมมอนส์ ประธานและซีอโี อของ McIlhenny Company และสมาชิกรุน
่ ที่ 5
ของตระกูลแม็คอิลเฮ็นนี กล่าวว่า "ครอบครัวของผม และเราทุกคนที่ McIlhenny Company
รู ้สึกเป็ นเกียรติทไี่ ด ้เห็นถึงความรักมากมายทีท
่ ก
ุ คนมีให ้กับ TABASCO® Sauce
่ ารฉลองครบรอบอันเหลือเชือ
่ นี้ ผมไม่รู ้ว่าคุณเทียดของผมจะเคยคิดฝั นหรือไม่วา่
ซึง่ นาพาเรามาสูก
้ เชิง
การเริม
่ ธุรกิจในสวนหลังบ ้านของท่านจะก่อให ้เกิดอาหารรูปแบบใหม่โดยสิน
แต่ผมมัน
่ ใจว่าท่านจะต ้องยินดีทไี่ ด ้มอบอาหารรสชาติเยีย
่ มให ้แก่ผู ้คนจานวนมากในหลากหลายพืน
้ ทีท
่ วั่
ทุกมุมโลกในอีก 150 ปี หลังจากนัน
้ มันน่าตืน
่ เต ้นทีไ่ ด ้จินตนาการว่า TABASCO® Sauce
จะไปปรากฏทีใ่ ดบ ้าง และจะถูกนาไปใช ้อย่างไรในอีก 150 ปี ข ้างหน ้า"
การเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี จะเริม
่ ต ้นขึน
้ ในนิวออร์ลน
ี ส์ ด ้วยการแสดงชุด TABASCO: A Burlesque
Opera ละครตลกย ้อนยุคในช่วงปลายศตวรรษที่ 19
้ บัตรได ้ที่
ซึง่ ไม่ได ้ทาการแสดงอย่างเต็มรูปแบบมานานกว่าหนึง่ ศตวรรษ ผู ้ทีส
่ นใจสามารถซือ
http://neworleansopera.org/operas ซึง่ New Orleans Opera Association
จะเปิ ดการแสดงในระยะเวลาจากัด ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2018 เท่านัน
้
กิจกรรมเฉลิมฉลองจะยังคงดาเนินต่อไปในวันที่ 28 มกราคม 2018
่ ดังหลายรายในนิวออร์ลน
โดยสถาบันสอนทาอาหารและเชฟชือ
ี ส์จะตบเท ้าเข ้าร่วมงาน TABASCO®
Week ทีจ
่ ัดขึน
้ เป็ นครัง้ แรกด ้วยความร่วมมือกับ New Orleans Tricentennial Commission
ซึง่ จะเฉลิมฉลองครอบรอบ 300 ปี ของเมืองนิวออร์ลน
ี ส์ในปี นี้ นอกจากนี้
ความพิเศษทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ยังรวมไปถึงความร่วมมือกับเชฟในการรังสรรค์เมนูจานพิเศษและอีกมากมาย
ภายใต ้ TABASCO® Brand
จากนิวออร์ลน
ี ส์ การฉลองวันเกิดให ้กับ TABASCO® Sauce จะเดินสายต่อไปยังทัว่ โลก โดย
่ งไฮ ้ ตลอดจนเมืองอืน
McIlhenny Company จะเชิญชวนแฟน ๆ ในนิวยอร์ก ลอนดอน เซีย
่ ๆ
มาร่วมกิจกรรมทัง้ เล็กและใหญ่

้ นาของโลกได ้รังสรรค์ขน
พร ้อมชิมเมนูทบ
ี่ รรดาเชฟชัน
ึ้ อย่างตืน
่ ตาตืน
่ ใจและด ้วยวิธก
ี ารสุดบรรเจิด
้ซอสพริ
โดยใช
กทาบาสโก ้ นอกจากนี้ ผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมทั่วโลกจะได ้ท่องไปในเอเวอรี ไอส์แลนด์
ซึง่ เป็ นแหล่งปลูกพริกทาบาสโก ้ทีบ
่ ดและบ่มในถังไม ้โอ๊ค รวมถึงโรงงาน TABASCO® Sauce
ื่ เสียงทีส
ซึง่ ยังคงผลิตซอสทีม
่ ช
ี อ
่ ด
ุ ในโลกแบบขวดต่อขวดมาจนถึงทุกวันนี้ ผ่านทางวิดโี อแบบ 360
องศา
สาหรับผู ้ทีร่ อฉลองอยูท
่ บ
ี่ ้าน TABASCO® Brand
ก็ได ้เชิญบรรดาเพือ
่ นพ ้องเชฟและบาร์เทนเดอร์จากทัว่ โลกมาร่วมปรุงอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สุดคลาสสิกที่
มีซอสทาบาสโก ้เป็ นตัวชูโรง รวมถึงเมนูทไี่ ด ้รับความนิยม และเมนูแปลกใหม่ จนทาให ้ TABASCO®
Sauce เป็ นสิง่ ทีข
่ าดไม่ได ้มาจนถึงทุกวันนี้ โดยสูตรต่าง ๆ จะได ้รับการเผยแพร่บน TABASCO.com
และบนช่องทางโซเชียลของ TABASCO® Brand
ควบคูไ่ ปกับภาพถ่ายสแนปช็อตทีบ
่ อกเล่าเรือ
่ งราวอันยาวนานของซอสทาบาสโก ้ขวดนีท
้ ไี่ ด ้เข ้ามามีบทบ
าทในประวัตศ
ิ าสตร์ของอาหาร ตลอดจนวัฒนธรรมอเมริกน
ั และทั่วโลก
ดูข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ของ TABASCO® Sauce ได ้ที่ TABASCO.com
หรือติดตามความเคลือ
่ นไหวทางโซเชียลมีเดียผ่านแฮชแท็ก #TABASCO150
เกีย
่ วก ับ McIlhenny Company
McIlhenny Company ผลิตซอสปรุงรส TABASCO® Brand ทีม
่ วี างจาหน่ายในกว่า 185
ประเทศและดินแดนทั่วโลก ภายใต ้ฉลากภาษาต่าง ๆ รวมถึงภาษาถิน
่ รวม 22 ภาษา มายาวนาน 150 ปี
®
ื่ เสียงของบริษัท ได ้แก่ TABASCO Brand Original Red Sauce, Green
สาหรับผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ช
ี อ
Jalapeño Sauce, Chipotle Sauce, SWEET & Spicy Sauce, Habanero Sauce, Garlic Pepper
Sauce, Buffalo Style Hot Sauce และ Sriracha Sauce
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