
	

 

 

PRESS RELEASE: 22 Februari, 2017 

“Beberapa chef Ubud Food Festival 2017 mendapatkan penghargaan di S. Pellegrino & 

Acqua Panna Asia’s 50 Best Restaurants 2017” 

 

Ubud, INDONESIA – 

Beberapa chef yang pernah dan akan menjadi pembicara di Ubud Food Festival (UFF) 2017 

mendapatkan penghargaan dari S. Pellegrino & Acqua Panna Asia’s 50 Best Restaurants 

Awards yang diselenggarakan semalam (21/2) di Bangkok, Thailand ini menjadi sebuah 

bukti bahwa UFF memiliki peran besar dalam membawa tradisi kuliner Indonesia ke depan 

talenta kuliner terbaik Asia dalam satu kancah internasional. 

Di dalam daftar 50 restauran terbaik Asia ini, chef Julien Royer dari restauran fine dining 

Singapura, Odette, yang sempat tampil di Kitchen Stage UFF 2016, mendapatkan posisi 

nomor 9 Dave Pynt dari restauran Burnt Ends (Singapura) mendapatkan posisi nomor 10 

dan Ryan Cliff dari The Tippling Club (Singapura) ada di posisi nomor 27, Dave Pynt dan 

Ryan Cliff pernah tampil berdampingan di UFF 2015. 

Sedangkan chef Bo Songvisava dan Dylan Jones dari Bo.lan (Thailand) yang dipastikan akan 

tampil di UFF 2017 bulan Mei mendatang mendapatkan posisi nomor 19. 

“Saya tidak sabar bertukar pengalaman, passion, dan lezatnya hidangan di Ubud Food 

Festival, serta mengeksplorasi dan mencicipi kuliner dari negara lain,” ujar chef Bo 

menjelang UFF. 

“Saya belum pernah ke Bali sebelumnya, maka saya tidak sabar untuk melihat ranah 

kuliner Indonesia dan mencoba apa yang ditawarkan. Saya juga ingin segera berkenalan 

dengan chefs Indonesia dan berbagi pengalaman.” 

 



	

 

 

Locavore, restauran fine dining favorit di Ubud, yang selalu menggunakan bahan makanan 

lokal dalam setiap sajiannya, telah membuat sejarah dengan menempati nomor 22 di 

dalam daftar ini, setelah sebelumnya duduk di posisi 49. Selain menjadi satu-satunya 

restauran Indonesia yang berhasil menerima penghargaan di tahun ini, perpindahan posisi 

dari nomor 49 ke 22 yang cukup tinggi juga baru pertama kali terjadi di S. Pellegrino & 

Acqua Panna Asia’s 50 Best Restaurants Awards. 

Locavore telah menjadi pendukung utama UFF sejak pertama kali diadakan, dan di bulan 

Mei mendatang Locavore akan meluncurkan konsep untuk restauran terbaru mereka serta 

mengadakan sebuah Special Event yang berfokus pada kelangsungan pemberdayaan 

hidangan laut. 

Beberapa perwakilan Indonesia yang pernah masuk dalam daftar bergengsi ini adalah chef 

Chris Salans dari Mozaic (#50 di tahun 2013) dan chef Will Meyrick dari Sarong (#47 di 

2014), mereka berdua juga sudah dipastikan akan tampil di UFF 2017. 

“Nama-nama chef pemenang penghargaan S. Pellegrino & Acqua Panna Asia’s 50 Best 

Restaurants Awards yang telah atau akan hadir di UFF menjadi bukti bahwa UFF kini telah 

menjadi acara kuliner nomor satu di Indonesia,” ujar Janet DeNeefe, Founder & Director 

UFF. “Kami bangga telah menjadi wadah bagi mereka untuk menunjukan talenta dan 

berbagi pengalaman di Indonesia. Tidak sabar rasanya untuk segera menyambut UFF 

tahun ini!” 

UFF kembali lagi untuk tahun ketiga di tanggal 12-14 Mei mendatang. UFF akan membawa 

chefs favorit, pengusaha kuliner, produsen, dan pencinta kuliner Indonesia untuk 

berkumpul bersama dalam penjelajahan kuliner yang menghadirkan makanan Indonesia 

sebagai bintang utamanya. 
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Mengenai Ubud Food Festival: 

• UFF akan dilangsungkan selama tiga hari dan dipenuhi oleh berbagai macam 

program, baik berbayar maupun gratis, seperti demo masak, Special Events, 

workshop, tur kuliner, pasar makanan, pemutaran film, pertunjukan musik, dan 

panel-panel diskusi terkait industri kuliner. 

• Special Event akan diadakan sebelum, selama, dan sesudah Festival berlangsung di 

beberapa tempat di Ubud dan lokasi-lokasi lainnya di Pulau Bali. 

• UFF adalah sebuah prakarsa dari lembaga nirlaba Yayasan Mudra Swari Saraswati, 

yang memiliki misi untuk mendukung industri kuliner dan pariwisata Indonesia. 

• Nama-nama pembicara, program, dan harga tiket UFF selengkapnya akan 

diluncurkan pada akhir bulan Maret 2017. 

• Kunjungi www.ubudfoodfestival.com untuk informasi selanjutnya 

 

Kontak Media 

Untuk pertanyaan lebih lanjut terkait UFF dan permintaan wawancara dengan pembicara, 

mohon menghubungi National Communications UFF, Ayundari Gunansyach di 

ayundari@yayasansaraswati.org. 

Foto-foto UFF dalam resolusi tinggi dapat diunduh melalui 

www.flickr.com/photos/ubudfoodfestival  

(Mohon mencantumkan akreditasi foto dalam setiap penggunaannya) 

 

 

	


