
Testbädd Balsgård 
– ett samarbete för att ge dig 
möjligheter att lyckas med din produkt



Från idé till produkt 
och vidare 
Bland en unik odling av fruktträd och bärbuskar finns 
testbädd Balsgård där du som är start-up eller ett etablerat 
företag kan utveckla nya drycker och livsmedel med stöd av omfattande 
branschkunskap, erfarenhet och kreativitet. 

Testbädden drivs i ett samarbete mellan Krinova och Balsgård Foodtech. Du får 
därmed stöd i alla delar för att ta din produktidé till verklighet. Från affärs- och 
 konceptutveckling tillsammans med Krinovas Innovationsarena och business 
 designers till produkt-, processutveckling och produktion.

De rätta förutsättningarna  
för att lyckas
Tillsammans gör vi det som behövs för att säkra att din produkt har rätt 
 förutsättningar för att lyckas. 

Vi kan hjälpa dig besvara frågor som:

 Är min produktidé och koncept affärsmässigt hållbara? 

 Hur får jag min produkt att smaka och se ut som jag önskar?

 Hur säkrar jag att produkten är mikrobiologiskt stabil?

 Vad krävs för att ta min produkt till marknad? 

Med svaren går vi vidare till prototypframtagning och har också möjlighet att 
 producera mindre serier för t.ex. införsäljning eller lagringstest. Vi ser till helheten för 
att på bästa sätt hjälpa dig att nå framgång med din produkt. 

Kan din produkt   
utvecklas vidare på Balsgård? 
Är du ett företag i ett tidigt initialt stadium, en start-up, eller litet till medelstort före-
tag som behöver stöd är du välkommen att vända dig till oss. Vi vill säkra det bästa 
möjliga resultatet med dina resurser och kan också hjälpa dig att navigera rätt för 
att hitta finansieringsalternativ för din affärsidé.



STEGEN ATT TA

Innovationsarenan
Med stöd av Krinova kan du förbereda tester och säkra att de görs på ett optimalt 
sätt. Du kan också verifiera din affärsidé och produkt, eller om du är i färd med 
att vidareförädla en primärprodukt och behöver stöd i att forma en kompletterande
affärsmodell för att sälja och marknadsföra den nya produkten görs detta på 
 testbädd Balsgård. 

Testbädden 
Formulering av recept. Detta skede ska bl.a. svara på hur produkten ska smaka 
och vilka råvaror som ska användas. Vi skissar också på hur produkten ska processas. 

Design och val av förpackning. Hur vill du kommunicera din produkt? Budskap, 
unika egenskaper, hållbarhet m.m. 

Testkörning och produktionsförsök. Här testar vi oss fram, utvecklar och finner 
rätt process för din produkt samt sätter smakerna. En del av detta kan vara att 
 utveckla och/eller testa en helt ny unik process eller processkomponent. Testerna 
kan göras från pilotskala till mindre produktioner och volymer för provförsäljning. 

Kommersiell produktion. Flaskfyllning och bag-in-box linjer där lego tappning 
för kommersiell produktion kan göras. 

Distribution. Hur är det tänkt med lagerhållning, hur ska din produkt 
ska  distribueras till marknaden?

Välkommen 
att kontakta 

business designer 
Emilie Sellman, 
0730-68 38 99  

emilie@krinova.se
Vi ser till helheten för att 
på bästa sätt hjälpa dig 
att nå framgång!



Testbädd – en testbädd (också kallad pilothall) är en fysisk eller 
virtuell  miljö där företag, akademi och andra organisationer samverkar 
vid  utveckling, test och av nya produkter, tjänster och processer.

Ett samarbete för att ge dig
möjligheter att lyckas med din produkt
På Testbädd Balsgård kan entreprenörer, forskare, studenter och
dryckesutvecklare arbeta enskilt eller mötas i gemensam  utveckling 
för att skapa nya drycker och livsmedel eller förädla dem. Via  pro jek   tet 
får företag tillgång till kunskap kring råvaror och stöd i affärs- och 
konceptutveckling för sin produktutveckling. Här kan entreprenörer 
ta sin idé till produkt och vidare med stärkt  innovationsförmåga.

Den gemensamma investeringen och samarbete mellan SLU, 
 Krinova Incubator & Science Park, Balsgård Foodtech och 
Högskolan Kristianstad ska också leda till testbäddens långsiktiga 
utveckling och ge företagare de rätta förutsättningarna att lyckas 
med sin produkt.

Satsningen finansieras i ett tvåårigt samverkansprojekt av 
 Länsstyrelsen Skåne genom Europeiska jordbruksfonden för 
 landsbygdsutveckling, Region Skåne och Kristianstads kommun.


