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Abikäsi Bulgaaria noortele
Esseterre soovib kaasata ka Bulgaaria noorsugu. 
Projekti „dōTERRA Healing Hands™“ annetustega 
toetab Esseterre Bulgaaria uuendusmeelset 
mittetulundusühingut The Social Teahouse. 
Bulgaarias on erakordselt palju orbusid, kes vajaksid 
palju enam raha, kui riigil on pakkuda. Paljud neist 
jäävad juba väikesena tähelepanuta, ei saa kasutada 
eakaaslastega võrdseid võimalusi ning on seetõttu 
määratud elama viletsuses.  

The Social Teahouse pakub riigi eestkostelt 
lahkuvatele noortele väljaõpet ja võimalusi 
kolmeaastase mentorlusprogrammi näol, mille 
käigus arendatakse noorte kutseoskusi ja 
isikuomadusi.  „dōTERRA Healing Hands“ rahastas 
Social Teahouse’i uue peakontori ostu ja sisustamist 
Varnas. „dōTERRA Healing Hands“ toetab lisaks 

programme, millega aidatakse ajakohastada 
Dobriči piirkonna lastekodusid, renoveerides seal 
pesuruume ja tehes muid hädavajalikke töid. 

Dobričis paiknev Milk Canteen pakub soodsa 
hinnaga eineid väikelastele vanuses 10 kuud kuni 
3 aastat. „dōTERRA Healing Hands“ on toetanud 
Milk Canteeni uue tänapäevase sisseseadega, 
renoveerinud töötajate pesuruumid ja ostnud neile 
uue sõiduki kojuveoks.

Esseterre ja „dōTERRA Healing Hands“ aitavad 
ja rahastavad Dobričis ja mujal Bulgaarias teisigi 
kohalikke organisatsioone ja projekte, et tagada 
kohalike kogukondade hüved.
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Social Teahouse’i juhendaja töötab programmis osalevate noortega toidu ja toitumise töötoas. �
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Tegu on kasvava ettevõttega, 
kus töötab üle 90 täiskohaga 
töötaja, nende hulgas insenerid, 
raamatupidajad, logistikajuhid ja 
tehnikud. Hooajalist tööd pakutakse 

enam kui 180 inimesele. Kaudselt toetab 

ettevõte sadu lepingulisi põllumehi, nende 

põhikohaga ja hooajalisi töölisi ning muid 

töötajaid, näiteks arhitekte, insenere ja 

teadlasi.

Esseterre on Bulgaaria suurim 
destilleerimistehas, mille põllundus- 

ja destilleerimisharu peakorter asub 

lavendlikasvatuspiirkonna südames, 

Varnast 50 kilomeetrit põhja pool Dobričis. 

Esseterrel on erinevate õlide tootmiseks 37 

destilleerimisüksust.

Projekti „dōTERRA Co-Impact 
Sourcing®“ raames teeb Esseterre 
koostööd enam kui saja lavendli- ja 
melissikasvatajaga.  Aastas toodab 

Esseterre üle 50 000 kilo lavendliõli ja 1000 

kilo melissiõli.

Tänu Bulgaaria headele 
kasvutingimustele ja oskustööjõule 
saab Esseterre pakkuda laia 
tootevalikut. Esseterre on üks 
peamisi dōTERRA-le eeterlike õlide 
tootjaid, varustades meid näiteks 
lavendli-, melissi-, raudrohu- ja aed-
piparrohuõliga. Vajaduse korral teeb 
firma tootmisvõimsuse suurendamiseks 
koostööd naabruses tegutsevate 
põllumeeste ja destilleerimistehastega.

Peale selle destilleerib Esseterre 
dōTERRA jaoks aasta ringi Somaaliast 
ja Etioopiast imporditud viiruki- ja 
mürrivaiku. Seetõttu on Esseterrest 

saanud maailma juhtiv ekspert vaigu 

destilleerimise kvaliteedi ja õli saagikuse 

poolest.

Kuna ettevõttel on Bulgaarias parim 
ja moodsaim gaaskromatograafia 
ja massispektromeetria ning 
leekionisatsiooni detektori labor, saab 
seal toota kvaliteetset õli, aga ühtlasi 
uurida dōTERRA jaoks täiesti uute 
õlide kasutusvõimalusi ja premeerida 
kasvatajaid kvaliteetse saagi eest.

Bulgaaria ülesehitamine



Uus peatükk Bulgaaria loos
Bulgaaria on võimalusterohke maa, kuid selle 
elanikel on olnud raskusi võimaluste täiel määral 
realiseerimisega. Bulgaaria kuulub Euroopa Liitu 
(EL), kuid riigi SKT on liidu üks väiksemaid; ligi 
veerand elanikkonnast elab üleilmsel vaesuspiiril või 
allpool seda ning riigi rahvastikuarvu kahanemine 
on maailmas praegu kõige märkimisväärsem. Igal 
aastal kaotab Bulgaaria väljarände tõttu kümnete 
linnatäite kaupa inimesi. Suur suremus ja vähene 
sündimus aitavad rahvastiku vähenemisele samuti 
kaasa, kuid väljarände peamine põhjus on siiski 
võimaluste puudumine. Sellal kui mehed ja naised 
otsivad tööd välismaal, on riik ja tööstus ilmselgelt 
allakäiguteel. EL-i raha jagamise eest vastutavad 
eksperdid on välja toonud investeeringute ja 
toetuste koondumise teatud piirkondadesse, samas 
kui teised piirkonnad on hoopis abita jäänud. 
Seetõttu on neis taristut vähe arendatud ja rahvaarv 
üha kahaneb. 

Enne kommunismi kokkuvarisemist oli Bulgaaria 
tegus tööstusriik, selles tegeleti kõrgel tasemel 
eeterlike õlide uurimise, arenduse ja tootmisega. 
Kazanlǎkis tegutsev Rose’i Instituut ja teised 
taolised asutused olid tuntud teedrajavate 
teadussaavutuste poolest. Postkommunistlikul 
ajajärgul lõi tööstusharu vankuma, mida võib 
täheldada Dobriči ümbruskonna lagunevatest 
tehasehoonetest, ja hääbus ka Rose’i Instituut, 
mis ei suutnud vastu pidada üha ähvardavamale 
korruptsioonivarjule. Riigi suunava käe ja toetuseta 
lõpetasid Bulgaaria põllumehed aromaatsete 
taimede kasvatamise, lõhkusid ja müüsid maha 
destilleerimisseadmed ning külvasid põldudele 
riigi doteeritud nisu, päevalilled ja maisi. Praegu 
domineerivad põllumajanduses suurfarmid ja 
väikesed sõltumatud põllupidajad on vaid osa 
Bulgaaria minevikust.

Meil on siiski võimalus kirjutada Bulgaaria ajalukku 
uus, hoopis teistsugune peatükk. Riigis valitsevad 
ideaalsed tingimused aromaatsete taimede 
kasvatamiseks ja inimesed ei ole veel oma oskusi-
teadmisi minetanud. Bulgaaria Musta mere äärses 
regioonis kasvavad maailma parim lavendel ja 
meliss. Päikeseline ja kuiv ilm saagikoristuse ajal 
ning kuiv, hea läbilaskvusega liivane pinnas sobivad 
nendele taimedele suurepäraselt. Just seetõttu 
valis dōTERRA Ida-Bulgaaria paigaks, kuhu rajada 
esmaklassiline väärisõlide tootmiskeskus.

Nii sündiski 2015. aastal 
ettevõte Esseterre 
Bulgaria EOOD. Esseterre 
on saagikasvatus- ja 
destilleerimisettevõte, mille 
peakorter ja tootmiskeskus 
paikneb Bulgaaria 
põllumajanduspiirkonna 
südames Dobričis. 
Nüüdseks on Esseterrest 
saanud Bulgaaria suurim 
destilleerimistehas, mis 
jätkab eeterliku õli tööstuse 
taaselustamist projekti 
„dōTERRA Co-Impact 
Sourcing®“ kaudu. Ettevõte 
täidab olulist rolli Bulgaaria 
kestlikus ja mitmekülgses 
arengus.

Esseterre esimene 
melissikasvandus. �

Destilleerimistehase 
lähistel paiknev 
melissikasvandus veidi 
enne saagikoristust. �

Esseterre peamine 
destilleerimistehas, kus 
paikneb 37 töötavast 
destilleerimisüksusest 12. 
�

Destilleerimistehase 
täitmisala. �

Strateegiline asukoht
Tegevuse Dobričis 
käivitamine oli strateegiline 
otsus. Esseterre 
destilleerimistehas paikneb 
seda toorainega 
varustavate lavendli- ja 
melissikasvanduste lähedal, 
mis vähendab riske ja 

võimaldab toota 
võimalikult kvaliteetset 
õli. Melissi ei tohiks 
pärast koristust pika 
maa taha vedada, sest 
taimed saavad kergesti 
kahjustada, seega tuleb 
neist õli kiiresti välja 
destilleerida. Esseterre 
kogub ainult melissi, mis 
on kasvanud tehasest 
kuni 50 km raadiuses. 
Ka lavendlit on kõige 
parem destilleerida 
saagikoristusest ühe 
päeva jooksul.

 

Aastaringne töö
Esseterre põhitoodang 
on lavendli- ja melissiõli, 

kuid põllupidajad kasvataksid meelsasti muudki. 
Destilleerimistehas on avatud kogu aasta, et 
töödelda tõhusalt ja optimaalselt mitmesuguseid 
Bulgaarias kasvavaid kvaliteetseid aromaatseid 
taimi. Kui parajasti lavendli- või melissihooaega 
ei ole, destilleerib Esseterre raudrohtu ja aed-
piparrohtu. Ettevõte on sõlminud suhted 
ümbruskonna põllumeeste ja teiste destilleerijatega, 
et vajaduse korral tegevust laiendada. Selleks 
et kogu Esseterre tootmisvõimsus ära kasutada, 
destilleeritakse tehases aasta jooksul, st ka 

külmematel kuudel, kui kohapeal saak ei kasva, 
erinevaid seemneõlisid, näiteks koriandrist ja 
apteegitillist, aga ka dōTERRA jaoks viiruki- ja 
mürrivaiku, mis veetakse kohale Somaaliast ja 
Etioopiast. 

Ehkki ettevõtte asutas dōTERRA, on Esseterre 
olemuselt Bulgaaria ettevõte, mille on üles 
ehitanud ja mida juhivad bulgaarlased. Ettevõtte 
meeskonda kuuluvad eksperditeadmistega juhid, 
destilleerijad, põllupidajad ja insenerid. Suurepäraste 
valdkondlike teadmistega Esseterre meeskond 
pühendub ühisel jõul oma kogukonna paremaks 
muutmisele. Esseterre on piirkonda toonud uusi 
investeeringuid ja teeb koostööd kümnete kohalike 
põllupidajatega. Soovijaid Esseterre ja „dōTERRA 
Co-Impact Sourcing®-u“ projektiga liitumiseks jagub 
küllaga. Esseterre pakub põllumeestele võimalust 
suurendada väärtusliku saagiga oma sissetulekut, 
maksab neile õigel ajal õiglast hinda, toetab 
tootmisel ja saagikoristusel ning jagab tehnilist 
oskusteavet.

Pärandi taaselustamine
Esseterre destilleerimistehas asub tööstuslinna 
servas, kus seda ümbritsevad tühjad väljad ja 
hüljatud laohooned. Need on Bulgaaria mineviku 
pärand, millest nüüd võib saada riigi tulevik. 
Esseterre ainus eesmärk ei ole kõigest lavendlit 
kasvatada ja destilleerida. Ettevõtte siht on toota 
dōTERRA vajadusi rahuldavaid kvaliteetseid 
eeterlikke õlisid, kuid tuua ühtlasi elule tagasi 
riigi põllumajandus ja tööstus, panustades nii 
põllumeeste ja kogukondade paremasse tänasesse 
ja homsesse.


