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МАТРИОШКА ВАЈС - сладолед со вино 598,775 ден

Врз основа на детални истражувања и анализи, компанијата воведe иновативен 
технолошки процес, кој има способност да ја покачи точката на замрзнување на 
алкохолот од -30°на 0°. Овој процес овозможува виното да се задржи во основната 
смеса на сладолед во вид на гелна молекула, и да се замрзне на 0°, резултирајки 
во сладолед од вино. Во рамките на проектот, предвидена е комерцијализација и 
пласирање на сладоледот на домашниот пазар.

 ЕВАЛ ТУФ.МК 499,990 ден

Тартуфите се исклучително ретки, растат на специфичен начин и на одредени 
места до кои е исклучително тешко да се пристапи. Познати се по своето лековито 
дејство и изобилство со минерали како: калиум, натриум и фосфор, коишто го 
штитат целокупниот кардиоваскуларен систем. Проектот предвидува производство 
и продажба на свежи тартуфи, како и најразлични производи во комбинација со 
македонски тартуф од домашно поднебје.

ПЛАНТ ИНЖИНЕРИНГ Микрохрана произведена со in vitro 
технологија - микропланта 598,500 ден

Целта на проектот е преку имплементација на иновативна и напредна технологија 
да се добијат растителни инвитро култури (микрорастенија) кои можат да се 
користат како здрава конвенционална и органска храна. Компанијата произведува 
микрорастенија од ротквица, брокула, рукола, зелка, морков, синап, амарант, 
босилек, коријандер, сончоглед, грашок, пченка, пченица и др. Со реализација 
на проектот, ќе бидат пласирани произведените микрорастенија како свежи 
микросалати или свежа микрохрана.

ПРО-ФИТ ВИС Протеински крекер со намалени 
јаглехидрати 600,000 ден

Со овој проект, компанијата ќе започне со производство и продажба на протеински 
крекери со намалени јаглехидрати, како готов производ во пакување од 100 гр. 
Производот е наменет за здрава исхрана, високопротеински но со намалени 
јаглехидрати. Дополнителна вредност на крекерите  е тоа што во процесот на 
производство, истите не се пржат туку се се печат. 

КИНАДО Chia Fresca - природен безалкохолен 
пијалок 600,000 ден

Проектот предвидува лансирање на нов, иновативен безалкохолен енергетски пијалок 
на база на чиа семе, со нутритивни вредности и висока концентрација на есенцијални 
масла, минерали и витамини, базирајки се првенствено на природни состојки од 
домашно производство без додаток на адитиви, конзерванси, вештачки бои и шеќери. 
Преку проектот ќе се едуцира и поттикне населението да се насочи кон здравиот 
начин на исхрана и живеење, како и подигнување на колективниот имунитет. 
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СКУП Scoop@home - Нова палета 
производи за домашна потрошувачка 600,000 ден

Фокусот на овој проект ќе биде развивање и лансирање на линијата на „Артисан 
Гелато“ за домашна потрошувачка, кој досега беше наменет само за ХОРЕКА 
индустријата. Идејата е проширување на палетата на производи со три нови 
пакувања премиум сладолед, кои за разлика од достапната понуда на пазарот, ќе 
бидат спакувани во нов вид на пакување (EPS – Expanded Polystyrene). Имено новата 
линија ќе биде составена од пакување во 500 грамски polystyrene кутии, семејно – 
2X500 gr пакување со различни вкусови и пакување со 12 вкусови.

 ПИВАРА БАКРЕВСКИ Безалкохолно крафт пиво 490,000 ден

Целта на проектот е воведување во производство на првото македонско 
„Безалкохолно крафт пиво“, направено од 100% природни состојки. Производот содржи 
исклучиво: вода, житарки, хмељ, и квасец, додека количеството на алкохол е помалку 
од 0.5%. Во процесот на производство не се додаваат засилувачи на вкус, алкохол, 
боја или екстракти.

ФИЛА КОЗМЕТИК ИноКоз природна козметика во 
функција на здравјето 600,000 ден

Преку проектот, компанијата ќе пласира висококвалитетни домашни козметички 
производи,направени по рецептура од комплетно природни состојки. Станува збор 
за три специфични производи: маст за пеленски осип, крема за раце со ксилитол и 
хидратантна крема за лице. Главните придобивки ќе бидат тоа што производите кои во 
моментов ги користат здравствените работници, ќе бидат адаптирани за користење и 
во домашни услови.

ПИВОЛАБС БЛЕК ИПА 599.000 денари

Производот Black IPA претставува хибрид од класична IPA (India Pale Ale) и темни 
стилови на пиво (Porter, Stout, Dark Ale). Пивото се карактеризира со одреден 
степен на сувост, високи хмелни карактеристики, степен на алкохол 6%, со слаба 
карамелизираност и благи точки создадени од 4 вида на јачменови сладови и средна 
газираност со цел да ги надополни освежителните ноти од сите видови на хмељ.


