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En hjälpande hand för  
Bulgariens ungdom
Esseterre vill också involvera ungdomarna i Bulgarien. 
Genom gåvor från dōTERRA Healing Hands™ stöder 
Esseterre en innovativ bulgarisk ideell organisation 
som kallas Social Teahouse. I Bulgarien finns ett 
oproportionerligt stort antal föräldralösa barn som 
behöver mer stöd än vad som finns. Många glöms 
bort av staten i ung ålder och får aldrig tillgång till 
de möjligheter som krävs för att undvika svårigheter 
och misär. 

Social Teahouse bidrar med utbildning och 
möjligheter till ungdomar som lämnar statens 
omvårdad och har ett treårigt mentorprogram som 
fokuserar på att ge professionella och personliga 
färdigheter. dōTERRA Healing Hands har finansierat  
 

inköp och renovering av lokaler för Social Teahouse 
nya huvudkontor i Varna. dōTERRA Healing Hands 
finansierar också projekt för att förbättra lokala 
barnhem i Dobrich-området genom renovering av 
badrum och annat.  

Milk Canteen i Dobrich tillhandahåller billigare 
måltider för barn mellan 10 månader och 3 år. 
dōTERRA Healing Hands har hjälpt Milk Canteen 
med ny och utbytt utrustning, renovering av 
personalens badrum och ett nytt fordon så att de 
kan göra hemleveranser.

Esseterre och dōTERRA Healing Hands arbetar 
också med och ger finansiering till andra lokala 
organisationer och projekt i Dobrich och Bulgarien 
för att säkerställa ett större stöd lokalt i samhället.
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Mentorerna på Social Teahouse arbetar med en workshop i näringslära för ungdomar.�
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Esseterre är ett växande företag 
och sysselsätter idag över 90 
heltidsanställda, bland annat 
ingenjörer, ekonomer, logistikchefer 
och tekniska experter. På 
säsongsbasis sysselsätter företaget 
upp till 180 anställda. Indirekt stöttar 
företaget hundratals bönder från 
samarbetsgårdar, deras heltids- och 
säsongsarbetare, samt andra experter 
som arkitekter, ingenjörer och forskare.

Esseterre är det största destilleriet 
i Bulgarien, med en jordbruks- och 
destillationsverksamhet som har sitt 
huvudsäte i Dobrich, 50 kilometer norr 
om Varna i hjärtat av lavendelområdet. 
Esseterre driver för närvarande 37 
olika destillationsenheter för olika oljor 
som produceras.

Genom dōTERRA Co-Impact Sourcing® 
arbetar Esseterre för närvarande med 
över 100 bönder som odlar lavendel 
och citronmeliss. Esseterre producerar 
mer än 50 ton lavendelolja och 1 ton 
citronmelissolja per år.

På grund av Bulgariens utmärkta 
odlingsförhållanden och kompetenta 
arbetskraft har Esseterre en omfattande 
produktlista. Esseterre är en viktig 
producent av essentiella oljor för 
dōTERRA och deras produktion inkluderar 
bland annat lavendel (Lavender), 
citronmeliss (Melissa), röllika (Yarrow) 
och sommarkyndel (Summer Savory). 
Företaget samarbetar med andra gårdar 
och destillerier i närheten för kunna öka 
produktionskapaciteten efter behov.

Esseterre är också dōTERRAs 
primära destillationsanläggning 
för frankincense- och myrrahartser 
som importeras från Somaliland och 
Etiopien och som destilleras året runt. 
Esseterre har blivit världsledande  
inom hartsdestillation vad gäller 
kvalitet och mängd.

Anläggningen har det mest 
avancerade GC/MS- och FID-
laboratoriet i Bulgarien som 
säkerställer att oljorna har högsta 
kvalitet och är en kvalitetsmärkning för 
odlarna, samtidigt som man forskar på 
helt nya oljor för dōTERRA.

Återuppbyggnad i Bulgarien



Ett nytt och annorlunda kapitel 
för Bulgarien
Bulgarien är ett land som är rikt på möjligheter, 
men som har stött på utmaningar när det gäller 
att nå sin fulla potential. Bulgarien är en del av 
Europeiska unionen, men landets BNP är bland de 
lägsta i EU. Nästan en fjärdedel av befolkningen 
lever på eller under den globala fattigdomsgränsen 
och landet upplever för närvarande den mest 
extrema befolkningsminskningen i världen. Tyvärr 
gör emigrationen att dussintals städer försvinner 
från Bulgariens karta varje år. Höga dödstal och låga 
födelsetal är också viktiga orsaker till avfolkningen, 
men bristen på möjligheter är den främsta drivkraften 
för de som emigrerar från landet. Strukturellt och 
industriellt förfall blir allt vanligare allt eftersom 
Bulgariens män och kvinnor söker sig jobb i utlandet. 
Experter på fördelningen av EU-medel anger den 
höga koncentrationen av investeringar och resurser 
i vissa regioner på bekostnad av andra som en 
bidragande faktor till den bristande infrastrukturen 
och den minskande befolkningen. 

Före kommunismens fall var Bulgarien inte bara en 
aktiv industrination, landet var också bland världens 
främsta inom forskning, utveckling och produktion 
av essentiella oljor. Organisationer som Rose 
Institute i Kazanlak var kända för sin sofistikerade 
och avancerade forskning. I den postkommunistiska 
eran började industrin gå dåligt, något som bevisas 
av fabrikerna kring Dobrich som förfaller, och Rose 
Institute, som hotades av korruptionens mörka 
skugga, vissnade och försvann. Utan statens styrande 
hand och subventioner slutade bulgariska bönder 
att plantera aromatiska grödor, destillerier revs och 
såldes och bönderna odlade vete, solros och majs 
på sina fält eftersom de fick omfattande statsbidrag 
för det. Nu dominerar storskaliga jordbruksföretag 
det kommersiella landskapet och små oberoende 
jordbrukare är en del av Bulgariens förgångna.

Det finns nu en chans att hjälpa till att skriva ett 
nytt och annorlunda kapitel i Bulgariens historia. 
Landet är fortfarande ett paradis för att odla ett 
överflöd av aromatiska växter och människorna 
har stort kunnande. I synnerhet klimatzonen vid 
Svarta havet i Bulgarien är en av världens bästa 
för lavendel och citronmeliss. Det soliga och 
torra klimatet under skördetiden, i kombination 
med torr, väldränerad sandjord, är idealisk för 
dessa aromatiska växter. Därför valde dōTERRA 
östra Bulgarien för att förverkliga sin vision om 
att skapa ett produktionscenter i världsklass för 
några av företagets mest 
uppskattade oljor. 

Resultatet är ett bulgariskt 
företag som bildades 
2015 och som kallas 
Esseterre Bulgaria EOOD. 
Esseterre är en odlings- och 
destillationsverksamhet 
med huvudkontor och 
produktionscenter i Dobrich, 
odlingshjärtat av Bulgarien. 
Esseterre är nu det största 
destilleriet i Bulgarien och 
kommer att fortsätta att 
återuppliva den essentiella 
oljeindustrin genom 
dōTERRAs Co-Impact 
Sourcing™ som kommer 
att bli en betydande kraft 
för att underlätta hållbar och 
diversifierad utveckling  
i Bulgarien. 

Esseterres första 
citronmelissodling.�

Odlingspartners på 
ett citronmelissfält 
nästan redo för 
skörd i närheten av 
destilleriet.�

Esseterres största 
destilleri med tolv 
av de trettiofem 
destillationsenheterna.�

Lastutrymme på 
huvuddestilleriet.�

Strategiskt placerade
Att basera verksamheten i 
Dobrich var ett strategiskt val. 
Esseterres destilleri är centralt 
beläget vid de lavendel- och 
citronmelissgårdar som 
levererar råvarorna, vilket 
minimerar riskerna och 
producerar olja av högsta 

kvalitet. Citronmeliss 
ska inte transporteras 
över långa avstånd efter 
skörden eftersom växten 
lätt skadas och måste 
destilleras strax efter 
skörden. Därför skördar 
Esseterre inte citronmeliss 
som odlas mer än 50 
kilometer från destilleriet. 
Lavendel destilleras  
också bäst inom en dag 
efter skörden. 

En året-runt-industri
Esseterre har 
inledningsvis fokuserat på 
produktion av lavendel- 
och citronmelissolja, men 
bönderna är kunniga och 
angelägna att göra ännu 

mer. Destilleriet drivs året runt för att underlätta en 
effektivare och optimal användning av Bulgariens 
rikliga aromatiska växter av hög kvalitet. Bland 
de grödor som Esseterre kommer att destillera 
under lågsäsongerna för lavendel och citronmeliss 
är röllika och sommarkyndel. Esseterre har också 
etablerat relationer med andra lantbrukare och 
destillationspartners i närheten för ökad kapacitet 
vid behov. För att utnyttja Esseterres anläggningar 
till fullo destilleras dessutom en mängd olika fröoljor, 
till exempel av korianderfrön och fänkålsfrön, samt 

dōTERRAs frankincense- och myrrahartser som 
importeras från Somaliland och Etiopien året runt, 
inklusive under de kallare vintermånaderna.

Även om Esseterre är bildats och ägs av dōTERRA, är 
Esseterre ett bulgariskt företag som är uppbyggt och 
drivs av bulgarer. Teamet består av kunniga ledare, 
destillatörer, lantbrukare och ingenjörer. Tillsammans 
med avancerade branschfärdigheter kännetecknas 
Esseterre-teamet av ett gemensamt engagemang för 
att positivt påverka sina samhällen. Esseterre har lett 
till nya investeringar i området och samarbetar med 
dussintals lokala bönder, och det finns många fler 
som vill hjälpa till att förverkliga Esseterres vision och 
dōTERRAs Co-Impact Sourcing™-strategi. Esseterre 
erbjuder inte bara jordbrukarna en chans att öka sina 
inkomster genom produktion av grödor med högre 
värde, de erbjuder också betalningar i tid, långsiktiga 
rättvisa priser, produktions- och skördestöd samt 
teknisk kunskapsdelning. 

Återupplivandet av ett arv
Esseterres destilleri ligger i utkanten av en 
industristad omgiven av många tomma fält och 
övergivna lagerbyggnader, ett arv från Bulgariens 
förflutna, inte dess framtid. Esseterre är inte ett 
företag som bara vill odla och destillera lavendel. 
Företagets mål är att producera essentiella oljor 
med högsta kvalitet för dōTERRAs behov och 
samtidigt återuppliva landets jordbruks- och 
industriarv för att skapa en bättre framtid för 
bönderna och deras samhällen.


