
S.Pellegrino ประกาศรายชือ่คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั Young Chef 2020 
รอบสดุทา้ย 

มลิาน--10 ก.พ.--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

S.Pellegrino ไดป้ระกาศรายชือ่คณะกรรมการทัง้ 7 ทีจ่ะมารว่มตัดสนิการแขง่ขนั Young 
Chef 2020 รอบสดุทา้ย ซึง่จะจัดขึน้ในวันที ่8-9 พฤษภาคม 2563 ณ เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

S.Pellegrino Young Chef 
เป็นเวทปีระชนัความสามารถอนัเป็นแหลง่ก าเนดิของเชฟอนาคตไกล โดยในปีนี ้
มเีชฟรุน่เยาวจ์ากทั่วโลกตบเทา้เขา้รว่มการแขง่ขนัถงึ 134 คน 
ซึง่พวกเขาไดม้าแสดงฝีมอืการท าอาหารตอ่หนา้คณะกรรมการทีม่าจากประเทศตา่ง ๆ 12 
ภมูภิาคทั่วโลก ผูเ้ขา้รอบ 12 คนสดุทา้ยจะไดม้โีอกาสรังสรรคอ์าหารกนัสด ๆ ตอ่หนา้ Seven 
Sages หรอืคณะกรรมการทัง้ 7 ทา่นทีล่ว้นแลว้แตเ่ป็นผูท้รงอทิธพิลในวงการอาหาร 
ผูเ้ชือ่วา่วัฒนธรรมและจรยิธรรมทีอ่ดัแน่นอยูใ่นอาหารจะสรา้งความแตกตา่งใหก้บัเชฟในอนาคต 
และจะเป็นผูป้ระเมนิผลงานและตัดสนิจานทีค่วา้รางวัล 

รับชมขา่วในรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี:่ https://www.multivu.com/players/uk/8688951-
young-chef-2020-competition-jurors/ 

คณะกรรมการ “Seven Sages” ประกอบดว้ย: 

1. เมาโร โคราเกรโค เชฟลกูครึง่อติาเลยีน-อารเ์จนตนิาเจา้ของรางวัล The World's 50 
Best Restaurants Awards 2019 และเจา้ของรา้น Mirazur ซึง่เป็นรา้นอาหารระดับมชิลนิสตาร ์3 
ดวงทีเ่มอืงมองตอง ประเทศฝรั่งเศส 
โคราเกรโคมุง่มั่นทีจ่ะรังสรรคอ์าหารคณุภาพสงูสดุโดยใชว้ัตถดุบิจากในทอ้งถิน่ โดยเขากลา่ววา่ 
“ในฐานะเชฟ เราใหค้วามส าคัญกบัความยั่งยนืและอนาคตของโลกของเรา” 

2. แอนเดรยีส คามนิาดา เชฟชาวสวสิและเจา้ของรา้นอาหารระดับมชิลนิสตาร ์3 
ดวงอยา่ง Schloss Schauenstein 
ปรัชญาในการท าอาหารของเขาคอืการยดึมั่นในรากเหงา้ของตัวเอง 
โดยเขาจะเลอืกใชแ้ตว่ัตถดุบิตามฤดกูาลจากบรเิวณปราสาทหรอืไมก่็จากผูผ้ลติทอ้งถิน่ทีค่ัดสรรมา
เป็นอยา่งด ีความสามารถของคามนิาดายังท าใหเ้ขาควา้รางวัล World’s 50 Best Sustainable 
Restaurant Award มาไดส้ าเร็จเมือ่ปี 2562 ทีผ่า่นมา 
ซึง่ใหก้ารยกยอ่งคณุประโยชนท์างสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีร่า้น Schloss Schauenstein 

3. แคลร ์สมธิ เชฟหญงิชาวองักฤษคนแรกทีไ่ดร้ับมชิลนิสตาร ์3 ดวง และควา้รางวัล 
World's Best Female Chef 2018 จากเวท ีWorld's 50 Best Restaurants มาไดส้ าเร็จ 
ส าหรับวัตถดุบิทีเ่ธอเลอืกใชนั้น้ลว้นไดร้ับการคัดสรรมาเป็นอยา่งดหีลังจากทีไ่ดผ้า่นการวจัิยกบัเกษ
ตรกรและชาวบา้น โดยยดึมั่นในจรยิธรรมและความยั่งยนืเป็นส าคัญ 

4. พมิ เตชะมวลไววทิย ์เชฟบรหิารประจ ารา้น Nahm ในกรงุเทพฯ (มชิลนิสตาร ์1 
ดวงนับตัง้แตปี่ 2560) และเชฟ/เจา้ของรา้น Kin Khao (มชิลนิสตาร ์1 ดวงนับตัง้แตปี่ 2558) 
และไมน่านนี้เพิง่เปิดรา้นอาหารชือ่ Nari ในซานฟรานซสิโก 
ดว้ยความยดึมั่นในหลักความยั่งยนืและการป้องกนัปัญหาขยะอาหาร 
คณุพมิเดนิหนา้สนับสนุนอนาคตของอาหารไทยดว้ยการท างานกบัชาวบา้น ชาวประมง 
และเกษตรกรในประเทศ เพือ่เสาะหาวัตถดุบิทีด่ทีีส่ดุส าหรับท าอาหาร 
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5. เอ็นรโิก บารโ์ทลนิ ีเชฟชาวอติาเลยีนทีไ่ดร้ับดาวประดับฝีมอืมากทีส่ดุในขณะนี ้
โดยเมีอ่ปี 2562 รา้นอาหารของเขาอยา่ง Enrico Bartolini – Mudec ไดค้วา้มชิลนิสตารไ์ป 3 ดวง 
สง่ผลใหม้ลิานกลับมามรีา้นอาหารระดับ 3 ดาวมชิลนิอกีครัง้หลังจากทีเ่วลาผา่นไปกวา่ 25 ปี 
ปรัชญาในการท าอาหารของเขาคอืความคลาสสกิรว่มสมัย 
โดยผสมผสานวัฒนธรรมเขา้กบันวัตกรรมและการทดลองไมรู่จ้บ เพือ่รังสรรคร์สชาตใิหม ่ๆ 
ทีเ่ต็มไปดว้ยความทรงจ าด ีๆ 

6. มาโนเอลลา บฟัฟารา เชฟชาวบราซลิทีศ่กึษาศาสตรอ์าหารในอติาล ีโดยรา้นอาหาร 
Manu ของเธอไดร้ับรางวัล One to Watch จาก Latin America's 50 Best ในปี 2561 
เพือ่สนับสนุนความยั่งยนื บัฟฟาราไดส้รา้งโมเดลเพือ่ปกป้องธรรมชาต ิ
โดยใชส้วนในเมอืงเพือ่ใหค้นในชมุชนไดแ้บง่ปันพชืผลซึง่กนัและกนั 

7. เกวนิ เคยเ์ซน เจา้ของรา้น Spoon and Stable Restaurant ในเมอืงมนินแีอโพลสิ 
เป็นเชฟมากพรสวรรคช์าวสหรัฐและเจา้ของธรุกจิผูม้วีสิยัทัศนไ์กล 
ดว้ยความเชือ่ทีว่า่การใหค้ าปรกึษายังคงมคีวามส าคัญกบัอาชพีพอ่ครัว 
เคยเ์ซนจงึมุง่มั่นทีจ่ะฝึกฝนทักษะของเชฟรุน่เยาว ์ทัง้นี ้
เคยเ์ซนเป็นหนึง่ในเมนเทอรข์องมลูนธิไิมแ่สวงหาผลก าไรอยา่ง Ment'or BKB Foundation 
(หรอืกอ่นหนา้นีใ้นชือ่ Bocuse d'Or USA Foundation) อกีทัง้ยังเคยมสีว่นรว่มในการแขง่ขนั 
S.Pellegrino Young Chef 2018 โดยรับหนา้ทีเ่ป็นเมนเทอรใ์หก้บัแชมป์ทีม่าจากสหรัฐ 

คณะกรรมการทัง้ 7 ทา่นจะมาชีช้ะตาของผูเ้ขา้รอบสดุทา้ยโดยใช ้3 เกณฑห์ลักดว้ยกนั 
ประกอบดว้ยเทคนกิ ความคดิสรา้งสรรค ์และปรัชญาในการท าอาหารของผูเ้ขา้แขง่ขนั 
รวมถงึความสามารถในการใชอ้าหารสรา้งความเปลีย่นแปลงในเชงิบวกใหส้งัคม 
เชฟทีท่ าผลงานไดด้ทีีส่ดุจะเป็นผูค้วา้ต าแหน่งแชมป์ S.Pellegrino Young Chef 2020 ไปครอง 

ส าหรับการแขง่ขนัในปีนี้จะมกีารจัดการอภปิรายเป็นเวลา 1 วันโดยกลุม่ Fine Dining 
Lovers ชมุชนออนไลนข์องผูร้ักอาหารจากทั่วโลกโดย S.Pellegrino และ Acqua Panna 
ซึง่จะอทุศิใหก้บัมนุษยชาตแิละความมั่นคงทางอาหาร 
โดยเชฟรุน่เยาวแ์ละเชฟแถวหนา้จะสลับกนัขึน้มาแบง่ปันมมุมองและประสบการณ์ในแวดวงอาหาร 
รวมถงึแนวทางสรา้งความยั่งยนืบนเวทแีหง่นี ้หนึง่ในนัน้คอืเชฟชือ่กอ้งโลกอยา่งแมสสโิม 
บอตทรูา ซึง่จะขึน้มาบรรยายพเิศษ 

กลุม่ FineDiningLovers จะรว่มแบง่ปันขอ้มลูเบือ้งลกึเกีย่วกบั S. Pellegrino Young Chef 
2020 สามารถตดิตามไดท้างเว็บไซต ์www.finedininglovers.com และโซเชยีลมเีดยี 

@finedininglovers 

รับชมขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเวทเีฟ้นหาเชฟมากความสามารถรายการนีไ้ดท้ี ่
https://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en 
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ตดิตอ่: ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: Sanpellegrino S.p.A.: Annalaura Cantella, โทร: +39-348-
1341992, อเีมล: annalaura.cantella@waters.nestle.com; We Are Social: Simone Viola, 
โทร: +39-392-980-4905, อเีมล: simone.viola@wearesocial.net; Sabrina Varaldo, โทร: 
+39-393-927-7699, อเีมล: sabrina.varaldo@wearesocial.net 
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