
S.Pellegrino เตรยีมเปิดฉากการแขง่ขนัรอบ Grand Finale แหง่เวท ีYoung Chef 
Academy สิน้เดอืนต.ค.นี ้

S.Pellegrino และ S.Pellegrino Young Chef Academy 
มคีวามยนิดทีีจ่ะเปิดเผยขา่วอันน่าตืน่เตน้เกีย่วกบั Grand Finale 2021 
ซึง่ในปีน้ีจะน าเสนอเน้ือหาทีเ่ขม้ขน้ตรงประเด็นมากขึน้ รวมถงึโอกาสในการฝึกอบรม 
และวสิยัทัศนอ์ันทันสมัยทีม่ตีอ่ชมุชนเชฟทั่วโลก 

มลิาน--5 ต.ค.--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

การรอคอยสิน้สดุลงแลว้! เพราะต ัง้แตว่นัที ่28 ถงึ 30 ตลุาคม S.Pellegrino Young Chef 
Academy 
จะตอ้นรับทกุคนในมลิานทีม่คีวามเชือ่ในพลังแหง่รสชาตทิีม่อี านาจเปลีย่นแปลงสิง่ตา่ง ๆ 
สูก่ารแขง่ขนัรอบ Grand Finale ของเวท ีS.Pellegrino Young Chef Academy 
2019-2021 ประกอบดว้ยเชฟรุน่เยาวร์ะดบัภมูภิาค 48 คน และเชฟทีป่รกึษา 12 คน 
งานน้ีจะจัดขึน้เป็นเวลา 3 วนั โดยจะมกีารแขง่ขันการท าอาหาร 
ตลอดจนกจิกรรมดา้นการศกึษาและการสรา้งเครอืขา่ยใหม ่ๆ มากมาย 
กอ่นจะปิดทา้ยดว้ยการประชมุ S.Pellegrino Young Chef Academy Brain Food Forum 
และพธิมีอบรางวัลการแขง่ขันในวันสดุทา้ย 

รับชมขา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี:่ 
https://www.multivu.com/players/uk/8963051-s-pellegrino-young-chef-grand-finale-
2021-is-almost-here/ 

Stefano Bolognese ผูอ้ านวยการฝ่ายธุรกจิระหวา่งประเทศของ Sanpellegrino 
กลา่ววา่ “เรารูส้กึตืน่เตน้ในการตอ้นรับชมุชน Gastronomy ระดับนานาชาตมิายังเมอืงมลิาน 
เมือ่ 1 ปีทีแ่ลว้ เราไดเ้ปิดตัว S.Pellegrino Young Chef Academy 
ในฐานะชมุชนทีส่รา้งแรงบันดาลใจ 
ซึง่บรรดาเชฟรุน่ใหมท่ีม่คีวามสามารถจะมโีอกาสเชือ่มตอ่กบัสมาชกิทีท่รงอทิธพิลทีส่ดุของโล
กแหง่การกนิ และเสรมิพลังดว้ยแผนทีม่อบโอกาสทางการศกึษา การใหค้ าปรกึษา 
และประสบการณ์ การแขง่ขัน S.Pellegrino Young Chef Academy 
เป็นหนึง่ในกจิกรรมหลักของโครงการ 
และเป็นเครือ่งมอืหลักทีต่อกย ้าถงึความมุง่มั่นของเราทีต่อ้งการการกระตุน้และบม่เพาะความคดิ
สรา้งสรรคท์ีม่คีวามหมาย พรอ้มผลักดันพัฒนาการอยา่งตอ่เน่ืองไมเ่พยีงแตใ่นภาค 
Gastronomy แตย่ังรวมถงึภาคสงัคมทัง้หมด และน่ันคอืสิง่ทีท่ าใหก้ารแขง่ขันรอบ Grand 
Finale เป็นวันทีส่ าคัญส าหรับเราและวงการท าอาหารระดับโลก 
ซึง่เราทกุคนจะไดร้ว่มเป็นสกัขพียานในอนาคตอันใกลน้ี้” 

สถานการณ์แขง่ขนัจนถงึปจัจบุนัและผูเ้ขา้รอบสดุทา้ย 

การแขง่ขันครัง้น้ีน่าประทับใจกวา่ทีเ่คย โดยมผีูส้มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันจากทั่วทกุมมุโลก 
ดว้ยความมุง่มั่นของ S.Pellegrino 
ทีมุ่ง่สง่เสรมิความเสมอภาคทางเพศและการไมแ่บง่แยกเชือ้ชาต ิ
ท าใหเ้ปอรเ์ซ็นตข์องผูห้ญงิทีล่งทะเบยีนในหมูผู่ส้มัครเพิม่ขึน้มากกวา่ 10% ตัง้แตปี่ 2558 
เชฟรุน่เยาว ์135 คนทั่วโลกผา่นการคัดเลอืกในขัน้ตน้ 
และมโีอกาสในการปรงุอาหารสดตอ่หนา้คณะกรรมการนานาชาตจิากประเทศตา่ง ๆ ใน 12 
ภมูภิาค 

https://www.google.com/url?q=https://www.multivu.com/players/uk/8963051-s-pellegrino-young-chef-grand-finale-2021-is-almost-here/&source=gmail-html&ust=1633156918063000&usg=AFQjCNEJycn8U8q6403LINZuYs-A-KGygQ
https://www.google.com/url?q=https://www.multivu.com/players/uk/8963051-s-pellegrino-young-chef-grand-finale-2021-is-almost-here/&source=gmail-html&ust=1633156918063000&usg=AFQjCNEJycn8U8q6403LINZuYs-A-KGygQ


ผูช้นะระดับภมูภิาคของ S.Pellegrino Young Chef Academy ไดเ้ดนิทางมาถงึรอบ Grand 
Finale หลังจากทีไ่ดร้ับการเคีย่วกร าจากบรรดาเชฟอาวโุส 
จงึท าใหพ้วกเขาพรอ้มแลว้ทีจ่ะรังสรรคอ์าหารจานพเิศษ 

ผูช้นะ S.Pellegrino Young Chef Academy จาก 12 ภมูภิาค ไดแ้ก ่

1. Jose Lorenzo Morales, เมลเบริน์, ออสเตรเลยี, ภมูภิาคแปซฟิิก – “Analogy” 
2. Kevin Wong Tat Mun, สงิคโปร,์ สงิคโปร,์ ภมูภิาคเอเชยี – “Celebration of a 

Duck” 
3. Albert Manso Miras, บารเ์ซโลนา, สเปน, ภมูภิาคไอบเีรยีและเมดเิตอรเ์รเนียน – 

“Quail and Wine” 
4. Cynthia Xrysw Ruelas Diaz, กวัดาลาฆารา, เม็กซโิก, ภมูภิาคลาตนิอเมรกิา – 

“Milpa y Mar” 
5. Levante Koppány, บดูาเปสต,์ ฮังการ,ี ภมูภิาคยโุรปกลาง – “Rainbow trout with 

chervil, forest mushrooms and wild garlic” 
6. Vitalii Savelev, มอสโก, สหพันธรัฐรัสเซยี, ภมูภิาคยโูรเอเชยี – “Black Sea Rapa 

with mushrooms grown on lemon peels” 
7. Alexandre Alves Pereira, ปารสี, ฝรั่งเศส, ภมูภิาคยโุรปตะวันตกเฉียงเหนือ – 

“Green asparagus, sardine, ground ivy” 
8. Paul Thinus Prinsloo, เคปทาวน,์ แอฟรกิาใต,้ ภูมภิาคแอฟรกิาและตะวันออกกลาง 

– “Bouillabaisse 2.0” 
9. Alessandro Bergamo, มลิาน, อติาล,ี อติาลแีละภมูภิาคตะวันออกเฉียงใต ้– “Better 

an egg today or a chicken tomorrow?” 
10. Rafael Covarrubias, โอค๊วลิล,์ แคนาดา, ภมูภิาคอเมรกิาเหนือ – “Mole Negro 

spiced muscovy duck, preserved prune, and winter roots” 
11. Jerome Ianmark Calayag, สตอกโฮลม์, สวเีดน, 

สหราชอาณาจักรและภมูภิาคยโุรปเหนือ – “Humble vegetables” 
12. Victor/Zhi Cheng Wang, เซีย่งไฮ,้ จนี, ภมูภิาคจนีแผน่ดนิใหญ ่– “What is soy in 

China” 

เชฟผูท้รงคณุวฒุทิ ัง้ 7 และเวทเีสวนา S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY 
FORUM 

เชฟรุน่เยาวท์ีผ่า่นเขา้สูร่อบ Grand Finale จะตอ้งแสดงฝีมอืการท าอาหารตอ่หนา้ Seven 
Sages 
หรอืเหลา่คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีป่ระกอบดว้ยเชฟทีม่ชีือ่เสยีงในระดบัแถวหนา้ของโล
กท ัง้ 7 คน ซึง่ท าหนา้ทีต่ัดสนิการแขง่ขันท าอาหารเพือ่คน้หาผูช้นะเลศิของเวทกีารแขง่ขัน 
S.Pellegrino Young Chef Academy ในปี 2019-2021 

ส าหรับรายชือ่คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุนัิน้ประกอบดว้ยเชฟ 7 คนจากทั่วโลก ไดแ้ก ่Enrico 
Bartolini, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin 
Kaysen, Clare Smyth และเชฟพมิ เตชะมวลไววทิย ์
โดยคณะกรรมการจะตดัสนิผลงานของผูท้ีผ่า่นเขา้สูร่อบสดุทา้ย โดยพจิารณาจากเกณฑห์ลักใน 
3 ดา้น น่ันคอื ทักษะทางเทคนคิ ความคดิสรา้งสรรค ์และความเชือ่สว่นตัว 
รวมถงึศักยภาพของผูเ้ขา้แขง่ขันในการขับเคลือ่นการเปลีย่นแปลงเชงิบวกสูส่งัคมโดยใชอ้าหาร
เป็นเครือ่งมอื ซึง่เชฟทีแ่สดงถงึคณุสมบัตเิหลา่น้ีไดโ้ดดเดน่มากทีส่ดุจะเป็นผูค้วา้รางวัล 
S.Pellegrino Young Chef Academy ปีนี้ไปครอง 



นอกจากนี้ การแขง่ขันในปีนี้ยังมกีจิกรรมเสวนา S.Pellegrino Young Chef Academy 
Brain Food Forum โดยนติยสาร Fine Dining Lovers เป็นเวลา 1 วัน 
ซึง่เป็นนติยสารแลกเปลีย่นความเห็นระดับแนวหนา้ในวงการอาหารทางออนไลน์ของ 
S.Pellegrino และ Acqua Panna โดยไดร้บัเกยีรตจิากเชฟ Massimo Bottura, เชฟ 
Virgilio Martinez และเชฟผูท้รงคณุวฒุทิ ัง้ 7 มารว่มบรรยายในเวทเีสวนา “Brain 
Food” เพือ่แบง่ปันประสบการณ์และมมุมองของตนเอง 
รวมถงึไอเดยีและแงค่ดิเกีย่วกบัโลกแหง่การท าอาหาร 
ซึง่จะเป็นแรงบันดาลใจใหก้บัเชฟรุน่เยาวแ์ละผูท้ีช่ ืน่ชอบการท าอาหารทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมน้ี 

รางวลัเพิม่เตมิ 3 รายการ 

การแขง่ขนัในปีนีย้งัไดเ้ปิดตวัรางวลัใหมอ่กี 3 รายการ 
เพือ่ตอกย า้ถงึความเชือ่และการสนบัสนุนที ่S.Pellegrino 
ทุม่เทเพือ่ขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงในวงการการท าอาหาร 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงทีอ่ยูน่อกเหนอืหอ้งครวั รางวลัเหลา่นีจ้ดัข ึน้ในระดบัภมูภิาค 
โดยผูท้ ีไ่ดร้บัรางวลัท ัง้ 36 คนจะไดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มในรอบ Grand Finale 
เพือ่เปิดโอกาสใหพ้วกเขาไดเ้ขา้สูเ่ครอืขา่ยและท าความรูจ้กักบัสดุยอดเชฟแหง่วงการ
อาหารจากท ัว่โลก 

รางวัลใหม ่3 รายการทีจ่ัดขึน้เพิม่เตมิส าหรับการแขง่ขัน S.Pellegrino Young Chef Academy 
ในปีนี้ ประกอบดว้ย   

1. รางวลั Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy 

รางวัลนี้จะไดร้ับการโหวตจากทีป่รกึษาทัง้ 12 คน 
โดยแตล่ะคนนัน้จะเป็นตัวแทนมาจากแตล่ะภมูภิาค 
รางวัลน้ีจะมอบใหก้บัเชฟซึง่รังสรรคเ์มนูอาหารไดโ้ดดเดน่ 
โดยสะทอ้นถงึความเชือ่มโยงทางวัฒนธรรมทีแ่ตกตา่งกนัไดล้งตัวทีส่ดุ 
ส าหรับวัตถปุระสงคข์องรางวัลน้ีคอืเพือ่ตอกย ้าถงึแนวโนม้ของการเป็น “เชฟไรพ้รมแดน” 
ทีก่ าลังเตบิโตขึน้เรือ่ย ๆ ในการท าอาหารระดับโลก 

2. รางวลั S.Pellegrino Award for Social Responsibility 

รางวัลนี้จะพจิารณาจากความยั่งยนืดา้นอาหาร 
และตัดสนิโดยคณะกรรมการทีไ่ดร้ับการยอมรับในระดับสากล 
โดยจะคดัเลอืกเชฟทีน่ าเสนออาหารซึง่ถา่ยทอดแนวคดิเกีย่วกบัอาหารในแงข่องการรับผดิชอบ
ตอ่สงัคมไดด้ทีีส่ดุ 

3. รางวลั Fine Dining Lovers Food for Thought Award 

รางวัลน้ีตัดสนิโดยการลงคะแนนโหวตจากชมุชนออนไลนข์องนติยสาร Fine Dining Lovers 
ตลอดจนนักชมิ เชฟ และผูท้ีช่ ืน่ชอบการท าอาหารทั่วโลก 
เพือ่มอบใหแ้กเ่ชฟรุน่ใหมท่ีน่ าเสนอความเชือ่สว่นตัวในผลงานการท าอาหารไดด้ทีีส่ดุ 

ส าหรับไฮไลทข์องงาน S.Pellegrino Young Chef Academy Grand Finale 2021 
สามารถรับชมผา่นชอ่งของ S.Pellegrino Young Chef Academy และชอ่ง Fine Dining 
Lovers โดยสามารถตดิตามการเฟ้นหาเชฟมากความสามารถไดท้ี ่
https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/ 
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เกีย่วกบั S.Pellegrino และ Acqua Panna 

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

 

 


