
S.Pellegrino จบัมอื Food For Soul รว่มสรา้งอนาคตทีย่ ัง่ยนืในวงการอาหาร 

ความรว่มมอืระดับโลกครัง้ใหมร่ะหวา่ง S.Pellegrino แบรนดน์ ้าแรอ่ัดลมชัน้น า 
และองคก์รไมแ่สวงหาผลก าไรอยา่ง Food for Soul ซ ึง่กอ่ตัง้โดยเชฟ Massimo Bottura และ Lara 
Gilmore โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มในเชงิบวก 
พรอ้มสง่เสรมิวัฒนธรรมอาหารทีย่ั่งยนื 

มลิาน--24 ม.ิย.--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

เพือ่สรา้งสรรคอ์นาคตทีส่ดใสดว้ยการด าเนนิธรุกจิอยา่งรับผดิชอบ S.Pellegrino 
จงึมุง่เนน้ความพยายามและทุม่เททรัพยากรไปทีก่จิกรรมการศกึษาทีส่ง่เสรมิวฒันธรรมอาหารทีม่คีวา
มรบัผดิชอบซึง่ใหค้วามส าคญักบัปญัหาอาหารเหลอืทิง้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตัง้ใจดังกลา่ว 
S.Pellegrino จงึไดป้ระกาศความรว่มมอืกบั Food for Soul เพือ่สนับสนุนภารกจิและโครงการ 
Refettorio ทั่วโลก พรอ้มยกระดับขดีความสามารถในการด าเนนิงานทีร่ับผดิชอบตอ่สงัคม 
ซึง่ชว่ยพัฒนาคณุภาพของระบบอาหาร ตลอดจนลดอาหารเหลอืทิง้อยา่งครอบคลมุและยดืหยุน่ 
หัวใจส าคัญของความรว่มมอืครัง้ใหมน่ีค้อืความเชือ่ทีต่รงกนัในดา้นคณุคา่ของไมตรจีติและศกัยภาพข
องอาหารทีจ่ะเปลีย่นแปลงชวีติผูค้นใหด้ขี ึน้ 
พรอ้มสรา้งคณุคา่รว่มกนัอยา่งเสมอภาคและสรา้งการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรม 

รับชมขา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี ่

https://www.multivu.com/players/uk/8916351-s-pellegrino-and-food-for-soul-together-for-a-
more-sustainable-future/  

ความรว่มมอื, ความคดิสรา้งสรรค,์ นวัตกรรม, พลังแหง่ความงาม และการบม่เพาะพรสวรรค ์
สิง่เหลา่นีค้อืคา่นยิมที ่S.Pellegrino และ Food for Soul ยดึมั่นในการท างานรว่มกนัทั่วโลก 
โดยแตล่ะองคก์รจะน าทักษะและความเชีย่วชาญของตนเองมาท างานรว่มกนัเพือ่ใหค้วามรูแ้ละสนบัสนุนชุ
มชนใหล้ดอาหารเหลอืทิง้ รบัน าเอาพฤตกิรรมการบรโิภคทีด่ตีอ่สขุภาพมาใช ้
ซึง่จะชว่ยสง่เสรมิการรวมตวัทางสงัคมและความเป็นอยูท่ีด่ขีองแตล่ะบคุคล 
และแสดงใหเ้ห็นวา่ทกุคนสามารถมบีทบาทในการสรา้งอนาคตทีย่ ัง่ยนืมากขึน้ไปไดด้ว้ยกนั 

Stefano Marini ซอีโีอของ Sanpellegrino Group กลา่ววา่ 
"การเขา้รว่มเครอืขา่ยพันธมติรทีห่ลากหลายของ Food for Soul เป็นโอกาสทีน่่าตืน่เตน้ส าหรับ 
S.Pellegrino 
ในการตอกย ้าความมุง่มั่นของเราทีต่อ้งการสรา้งความเปลีย่นแปลงทางสงัคมและก าหนดชวีติใหด้ขี ึน้ 
เราจ าเป็นตอ้งรับผดิชอบตอ่สงัคมทีเ่ราอยูใ่นวงกวา้งที ่เฉกเชน่เดยีวกับทีเ่ราท าเพือ่สิง่แวดลอ้ม: 
ความพยายามรว่มกนัของเรามเีป้าหมายเพือ่สรา้งสรรคอ์นาคตทีย่ั่งยนืมากขึน้ส าหรับผูค้นและโลกใบนี ้
พรอ้มตอบสนองตอ่ความทา้ทายระดับโลกทีเ่รง่ดว่นทีส่ดุในยคุของเราดว้ยการปรบัปรงุระบบอาหาร 
สง่เสรมิความสมัพันธข์องมนุษย ์และแบง่ปันความรู"้ 

การประกาศในวันนีถ้อืเป็นการเริม่ตน้โครงการระดับนานาชาตทิี ่S.Pellegrino มุง่มั่นทีจ่ะพัฒนาเคยีงขา้งกับ 
Food for Soul ซึง่จะรวมถงึหัวขอ้ตา่งๆ ตามความคดิรเิริม่ทีจ่ะยกระดับชวีติของชมุชนทีแ่บรนดร์ว่มงานดว้ย 
ระบบนเิวศดจิทิัลของ S.Pellegrino ซึง่รวมถงึนติยสารอเิล็กทรอนกิส ์Fine Dining Lovers และ 
S.Pellegrino Young Chef Academy จะรว่มกบัเชฟ Massimo Bottura 
ในการผลติและขยายเนือ้หาทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่สรา้งแรงบันดาลใจใหก้บัพอ่ครัวแมค่รัว นักชมิ 
และเชฟรุน่ใหมด่ว้ยแนวคดิ การอภปิราย 
และเทคนคิทีจ่ะสง่เสรมิใหช้มุชนนักท าอาหารท่ัวโลกลดปรมิาณขยะลง นอกจากนี ้Massimo Bottura 
จะเปิดพืน้ทีก่ารศกึษาดา้นความยั่งยนืของ S.Pellegrino Young Chef Academy 
ดว้ยการปราศรัยสดเกีย่วกบัโครงการไมม่อีาหารเหลอืทิง้ของเขา 
ซึง่เป็นการสมัมนาผา่นเว็บไซตส์ าหรับสมาชกิพอ่ครัวรุน่เยาวข์อง Academy นอกจากนี ้Bottura 

https://www.multivu.com/players/uk/8916351-s-pellegrino-and-food-for-soul-together-for-a-more-sustainable-future/
https://www.multivu.com/players/uk/8916351-s-pellegrino-and-food-for-soul-together-for-a-more-sustainable-future/
https://www.finedininglovers.com/
https://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en


และทมีงานของเขายังเตรยีมมอบค าแนะน าในการปฏบัิตงิานอันมคีา่แกพ่อ่ครัวมอือาชพีรุน่ใหม ่
เพือ่ชว่ยกนัลดปรมิาณขยะในรา้นอาหารและโรงแรมของพวกเขา 

เยาวชนทีม่คีวามสามารถของ Academy จะเขา้มาเป็นสว่นหนึง่ของเครอืขา่ยเชฟของ Food for Soul 
พรอ้มเรยีนรูเ้กีย่วกบัความมั่นคงดา้นอาหารและการบรกิารอาหารอยา่งยั่งยนืในภาคสงัคมผา่นโปรแกรมการศึ

กษา การฝึกงาน และโอกาสในการเป็นอาสาสมัครภายในโครงการ Refettorio 
และโอกาสในการเป็นทีป่รกึษาใหก้บัทตูใหม่ 

"เราเปิดรับโอกาสทีจ่ะพาผูค้นมารวมตัวกนัเพือ่รว่มแบง่ปันและเรยีนรู ้
และผลักดันขอบเขตของผลกระทบในเชงิบวกทีม่ตีอ่โลกและสขุภาพของมนุษย ์
พรอ้มวางรากฐานใหค้นรุน่ตอ่ไปมชีวีติทีด่ ีการพัฒนาทีน่่าตืน่เตน้รว่มกบั S.Pellegrino 
จะชว่ยปรับขยายอทิธพิลเชงิบวกตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของ Food for Soul 
โดยใหค้วามรูแ้กพ่อ่ครัวแมค่รัวรุน่เยาวเ์กีย่วกบัการท าอาหารอยา่งยั่งยนืผา่นวัฒนธรรมและชมุชน" Food 
for Soul กลา่ว 

"อนาคตทีย่ั่งยนืมากขึน้ไมไ่ดถ้กูสรา้งขึน้โดยใครคนใดคนหนึง่ แตเ่กดิจากการกระท ารว่มกนัของหลายๆ คน 
ดว้ย S.Pellegrino และเชฟทั่วโลก เราสามารถสรา้งแรงบันดาลใจให ้Academy of Young Chefs 
ลงมอืท าและน าเราไปสูอ่นาคตทีด่กีวา่ซึง่ปราศจากอาหารเหลอืทิง้" Massimo Bottura ผูก้อ่ตัง้กลา่ว 

รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเป็นพันธมติรจะประกาศเพิม่เตมิในชว่งไมก่ีส่ปัดาหห์นา้ผา่นชอ่งทางดจิทัิลแ
ละโซเชยีลของ S.Pellegrino รวมถงึ Fine Dining Lovers และ S.Pellegrino Young Chef Academy 

เกีย่วกบั S.Pellegrino และ Acqua Panna 

S.Pellegrino, Acqua Panna และ Sanpellegrino Sparkling Drinks 
เป็นเครือ่งหมายการคา้ระหวา่งประเทศของ Sanpellegrino S.p.A. ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ี
ผลติภัณฑเ์หลา่นีว้างจ าหน่ายในกวา่ 150 ประเทศ ผา่นสาขาและตัวแทนจ าหน่าย 5 ทวปี 
โดยแสดงใหเ้ห็นความเป็นเลศิดา้นคณุภาพจากตน้ก าเนดิ 
และถา่ยทอดความเป็นอติาเลยีนออกไปท่ัวโลกไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ ในฐานะสญัลักษณ์แหง่ความน่าอภริมย ์
สขุภาพ และความเป็นอยูท่ีด่ ีSanpellegrino S.p.A. กอ่ตัง้ขึน้ในปี 2442 
และเป็นบรษัิทภาคอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ระดับชัน้น าของอติาล ีทีค่รอบคลมุทัง้น ้าแร ่
เครือ่งดืม่เรยีกน ้ายอ่ยทีไ่รแ้อลกอฮอล ์เครือ่งดืม่ และชาเย็น ในฐานะผูผ้ลติน ้าแรร่ายใหญข่องอติาลนัีน้ 
บรษัิทมคีวามมุง่มั่นทีจ่ะพัฒนาสิง่ทีด่ทีีส่ดุส าหรับโลกใบนี ้
และท างานอยา่งมคีวามรับผดิชอบและมุง่มั่นเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทรัพยากรนีม้อีนาคตทีป่ลอดภัย 

เกีย่วกบั Food for Soul 

Food for Soul 
เป็นองคก์รไมแ่สวงหาผลก าไรทางวัฒนธรรมทีส่นับสนุนการด าเนนิการอยา่งรับผดิชอบตอ่สงัคม 
เพือ่ยกระดับสขุภาพของโลกและความเป็นอยูท่ีด่ขีองมนุษย ์นับตัง้แตเ่ปิดรา้น Refettorio Ambrosiano 
ในเมอืงมลิานเมือ่ปี 2558 เชฟผูก้อ่ตัง้อยา่ง Massimo Bottura และ Lara Gilmore 
ไดเ้พิม่ขดีความสามารถและชกัชวนชมุชนในทอ้งถิน่ใหร้ว่มกนัลดการอาหารเหลอืทิง้ 
และสนับสนุนการรวมตัวทางสงัคม ภารกจิ Food for Soul เปิดตัวในปี 2559 
โดยมเีป้าหมายเพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของเราทัง้วธิทีีเ่ราใหค้ณุคา่ เคารพ 
และหลอ่เลีย้งระบบอาหารของเรา พรอ้มสง่เสรมิสขุภาพ ความยั่งยนื และความเทา่เทยีม 
ผา่นการแบง่ปันความรูแ้ละการพัฒนาโครงการ Refettorio ทั่วโลก Food for Soul ตัง้อยูใ่นเมอืงโมเดนา 
ประเทศอติาล ีและมบีรษัิทในเครอืในนวิยอรก์ สหรัฐอเมรกิา องคก์รไดเ้ปิดโครงการ Refettorio จ านวน 10 
โครงการท่ัวโลกในมลิาน, โมเดนา, เนเปิลส,์ โบโลญญา, ลอนดอน, ปารสี, รโิอเดจาเนโร, เมรดิา 
และซานฟรานซสิโก ผา่นความรว่มมอืทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร ส าหรับในปี 2564 เราจะเห็นโครงการใน 
ฮารเ์รม, เจนวีา, ซดินยี ์และการพัฒนาเพิม่เตมิในอเมรกิาเหนอื อเมรกิาใต ้แคนาดา และเอเชยี 

https://www.sanpellegrino.com/intl/en
https://www.finedininglovers.com/


รับชมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.foodforsoul.it 
อนิสตาแกรม: @foodforsoul_it 
เฟซบุก๊: https://www.facebook.com/foodforsoul.it/ 
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