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Pomocná ruka pre bulharskú mládež
Esseterre sa venuje tiež zapájaniu mládeže Bulharska. 
Prostredníctvom darov v rámci nadácie dōTERRA 
Healing Hands™ podporuje Esseterre inovatívnu 
bulharskú neziskovú organizáciu známu pod názvom 
The Social Teahouse. Neúmerný počet sirôt v 
Bulharsku potrebuje viac zdrojov, ako je k dispozícii. 
Mnohé sú ešte v mladom veku štátom zabudnuté, 
nikdy nezískajú prístup k potrebným príležitostiam, aby 
sa vyhli životu v zúfalstve a núdzi. 

The Social Teahouse poskytuje školenia a príležitosti 
pre mladých ľudí opúšťajúcich štátnu starostlivosť. 
Zabezpečuje 3-ročný program mentorstva na 
budovanie odborných a osobných zručností.  
Nadácia dōTERRA Healing Hands financovala 
nákup a modernizáciu hlavnej infraštruktúry pre 
novú centrálu organizácie The Social Teahouse vo 

Varne. Zároveň dōTERRA Healing Hands financuje 
programy na pomoc pri revitalizácii miestnych 
sirotincov v oblasti Dobrič zveľaďovaním kúpeľní a 
riešením ďalších potrieb.  

Mliečna jedáleň Milk Canteen v meste Dobrič poskytuje 
cenovo dostupné jedlo všetkým deťom vo veku od 
10 mesiacov do 3 rokov. Nadácia dōTERRA Healing 
Hands pomohla jedálni Milk Canteen novým a 
moderným zariadením, obnovila sociálne zariadenia 
zamestnancov a zabezpečila nové vozidlo na 
zaisťovanie donášok jedla do domu.

Destilérka Esseterre a nadácia dōTERRA Healing 
Hands spolupracujú aj pri poskytovaní finančných 
prostriedkov pre ostatné miestne organizácie a 
projekty v meste Dobrič a v Bulharsku s cieľom zaistiť 
širšiu podporu v rámci miestnej komunity.

© 2019 dōTERRA Holdings, LLC. Ak nie je uvedené inak, všetky slová so symbolmi ochrannej 
známky sú registrované ochranné známky spoločnosti dōTERRA Holdings, LLC.

Mentorka organizácie Social Teahouse pracuje s prihláseným mladíkom v rámci workshopu o jedle a výžive. �
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Esseterre je rastúca spoločnosť a v 
súčasnosti priamo zamestnáva viac 
ako 90 pracovníkov na plný pracovný 
úväzok vrátane inžinierov, účtovníkov, 
logistických manažérov a technických 
odborníkov. Sezónne zamestnáva až 
180 zamestnancov. Nepriamo podporuje 
stovky farmárov zo zazmluvnených 
fariem, ich pracovníkov na plný úväzok 
ako aj sezónnych zamestnancov spolu s 
ostatnými odborníkmi, ako sú architekti, 
inžinieri a výskumníci.

Esseterre je najväčšia destilérka v 
Bulharsku, s poľnohospodárskymi a 
destilérskymi prevádzkami sústredenými 
v meste Dobrič, vzdialenom  
50 kilometrov od Varny, v srdci 
produkcie levandule. Esseterre v 
súčasnosti prevádzkuje 37 rôznych 
destilačných jednotiek na výrobu širokej 
škály olejov.

Vďaka prístupu spoločnosti dōTERRA 
v rámci iniciatívy Co-Impact 
Sourcing™ spolupracuje Esseterre v 
súčasnosti s viac ako 100 farmármi 
pestujúcimi levanduľu a medovku. 
Ročne vyprodukuje Esseterre vo svojej 
prevádzke viac ako 50 000 kilogramov 
levanduľového oleja a 1 000 kilogramov 
oleja z medovky.

Vďaka prvotriednym pestovateľským 
podmienkam v Bulharsku a 
kvalifikovanej pracovnej sile má 
Esseterre rozsiahly zoznam výrobkov. 
Esseterre je hlavným producentom 
esenciálnych olejov pre spoločnosť 
dōTERRA vrátane produkcie levandule, 
medovky, rebríčka a saturejky záhradnej. 
Na partnerskej báze spolupracuje aj s 
ďalšími farmármi a destilérmi v okolí 
v prípade potreby rozšírenia výrobnej 
kapacity.

Esseterre je zároveň primárnym 
destilačným zariadením spoločnosti 
dōTERRA pre dovážané živice kadidla 
a myrhy zo Somálska a Etiópie, ktoré sa 
destilujú celoročne. Destilérka Esseterre 
sa stala svetovým vodcom, čo sa týka 
kvality destilácie živíc a výnosu oleja.

Vďaka najmodernejšiemu a 
najvyspelejšiemu laboratóriu na 
plynovú chromatografiu a hmotnostnú 
spektrometriu a detektorom 
ionizácie plameňa v Bulharsku je táto 
kapacita v zariadení zárukou výroby 
najkvalitnejších olejov. Zároveň sa 
zaoberá výskumom úplne nových olejov 
pre spoločnosť dōTERRA a poskytuje 
bonusy za kvalitu pre farmárov.

Obnova Bulharska



Nová a odlišná kapitola  
pre Bulharsko
Bulharsko je krajina bohatá na príležitosti, ale 
čelila problémom pri dosahovaní svojho plného 
potenciálu. Bulharsko je súčasťou Európskej únie 
(EÚ), má však jeden z najnižších HDP v EÚ. Takmer 
štvrtina jeho obyvateľstva žije na hranici alebo pod 
celosvetovou hranicou chudoby. V súčasnosti zažíva 
najextrémnejší pokles počtu obyvateľstva na svete. 
Smutné je, že kvôli emigrácii miznú každoročne 
desiatky miest z mapy Bulharska. Vysoká úmrtnosť 
a nízka pôrodnosť sú tiež významné faktory v 
oblasti vyľudňovania. Nedostatok príležitostí je 
však hlavným dôvodom migrácie z krajiny. Keďže 
muži a ženy, ako príslušníci národa, hľadajú prácu 
v zahraničí, v krajine je čoraz častejšie badať vážny 
štrukturálny a priemyselný úpadok. Odborníci na 
rozdeľovanie finančných prostriedkov v rámci EÚ 
uvádzajú, že vysoká koncentrácia investícií a zdrojov 
v určitých regiónoch na úkor ostatných je faktorom, 
ktorý prispieva k zaostávaniu infraštruktúry a 
znižovaniu počtu populácie. 

Pred pádom komunizmu bolo Bulharsko nielen 
aktívnou priemyselnou krajinou, prebiehal tu aj 
popredný výskum, vývoj a produkcia esenciálnych 
olejov. Organizácie ako Výskumný ústav ruží 
(Rose Institute) v Kazanlaku boli známe svojou 
sofistikovanosťou a špičkovým výskumom. V období 
po páde komunizmu priemysel nielen stagnoval, 
čoho dôkazom boli rozpadajúce sa fabriky v okolí 
mesta Dobrič, ale Výskumný ústav ruží, ktorý neustál 
temný tieň korupcie, taktiež upadol. Bez pomocnej 
ruky štátu a dotácií prestali bulharskí farmári pestovať 
aromatické plodiny, zatvorili a predali destilérky a 
osiali svoje polia pšenicou, slnečnicou a kukuricou, 
ktoré boli predmetom významného financovania 
zo strany vlády. Hospodárskej krajine dominujú 
dnes veľké agropodniky a malí nezávislí farmári sú 
súčasťou minulosti Bulharska.

 
 

Existujú však príležitosti, ako pomôcť Bulharsku 
začať písať novú a odlišnú kapitolu. Krajina zostáva 
poľnohospodárskym rajom v oblasti pestovania 
množstva aromatických rastlín a ľudia majú bohaté 
znalosti. Najmä klimatická oblasť Čierneho mora 
v Bulharsku je producentom jednej z najlepších 
levandulí a medoviek na svete. Jej slnečné a suché 
podnebie počas zberu úrody spolu so suchou, dobre 
odvodnenou piesočnatou pôdou sú ideálne pre tieto 
aromatické rastliny. Práve 
preto si spoločnosť dōTERRA 
vybrala východné Bulharsko 
za miesto, kde bude realizovať 
svoju víziu založiť výrobné 
stredisko na svetovej úrovni 
pre svoje najcennejšie oleje.

Výsledkom je bulharská 
spoločnosť založená v roku 
2015 s názvom Esseterre 
Bulgaria EOOD. Esseterre je 
poľnohospodárska a destilačná 
prevádzka s centrálou a 
výrobným strediskom v 
srdci poľnohospodárstva v 
Bulharsku, v meste Dobrič. 
Esseterre je teraz najväčšia 
destilérka v Bulharsku a bude 
pokračovať v revitalizácii 
odvetvia esenciálnych olejov 
prostredníctvom prístupu 
spoločnosti dōTERRA v rámci 
iniciatívy Co-Impact Sourcing™, 
ktorá sa stala významnou 
hnacou silou v oblasti pomoci s 
udržateľným diverzifikovaným 
vývojom v Bulharsku.

Prvé pestovanie medovky 
v Esseterre. �

Partnerskí farmári v 
blízkosti poľa s takmer 
zrelou medovkou v 
blízkosti destilérky. �

Esseterre je hlavná 
destilérka s dvanástimi 
z tridsiatich siedmych 
fungujúcich destilačných 
jednotiek. �

Hlavné podlažie na 
plnenie v destilérke. �

Strategické miesto
Založenie prevádzok v meste 
Dobrič bola strategická voľba. 
Destilérka firmy Esseterre je 
umiestnená uprostred fariem 
s levanduľou a medovkou, 
ktoré dodávajú suroviny, 
vďaka čomu sa minimalizujú 
riziká a produkujú sa oleje 

najvyššej možnej kvality. 
Medovka by sa nemala 
po zbere prevážať na dlhé 
vzdialenosti, lebo rastlina 
je náchylná na poškodenie 
a musí sa krátko po zbere 
destilovať. Preto Esseterre 
nezbiera medovku, 
ktorá rastie viac ako 50 
kilometrov od jej destilérky. 
Pre levanduľu je taktiež 
najlepšie, ak sa destiluje do 
jedného dňa od zberu.
 

Priemysel po     
celý rok
Esseterre sa spočiatku 
zameriavala na produkciu 
oleja z levandule a 
medovky, ale farmári sú 
schopní a ochotní urobiť 

ešte oveľa viac. Destilérka funguje celoročne s cieľom 
pomôcť pri efektívnejšom a optimálnejšom využívaní 
bohatstva Bulharska, ktorým sú aromatické rastliny 
vysokej kvality. Medzi plodiny, ktoré bude Esseterre 
destilovať mimo sezóny, keď sa spracováva levanduľa 
a medovka, patrí rebríček a saturejka záhradná. 
Esseterre nadviazala tiež ďalšie vzťahy s ostatnými 
okolitými farmármi a partnermi v oblasti destilácie 
v prípade potreby rozšírenia svojej kapacity. Okrem 
toho sa s cieľom zaistiť úplné produktívne využitie 
zariadení Esseterre celoročne, vrátane chladnejších 

nepoľnohospodárskych mesiacov, destilujú rôzne oleje 
zo semien, ako sú semená koriandra a feniklu, ako aj 
živice kadidla a myrhy spoločnosti dōTERRA dovážané 
zo Somálska a Etiópie. 

Napriek tomu, že firmu Esseterre založila a vlastní 
spoločnosť dōTERRA, je to naozaj bulharská firma, 
ktorú vybudovali a riadia Bulhari. Tím je zložený z 
odborných manažérov, destilérov, farmárov a inžinierov. 
Spolu s dokonalými znalosťami daného odvetvia je 
pre tím firmy Esseterre príznačný spoločný záväzok 
pozitívne ovplyvňovať ich vlastné komunity. Esseterre 
priniesla do oblasti nové investície a má partnerský 
vzťah s desiatkami miestnych farmárov. Existuje mnoho 
ďalších, ktorí túžia pridať sa k hnutiu v rámci misie 
Esseterre a prístupu spoločnosti dōTERRA v iniciatíve 
Co-Impact Sourcing™. Esseterre ponúka farmárom 
nielen možnosť zvýšiť svoje príjmy produkciou úrody s 
vyššou hodnotou, ale tiež platby načas, férové dlhodobé 
oceňovanie, podporu v priebehu produkcie a zberu a 
zdieľanie technických poznatkov.

Oživenie dedičstva
Destilérka Esseterre sa nachádza na okraji 
priemyselného mesta obklopeného mnohými 
prázdnymi poľami a opustenými skladmi – dedičstvo 
bulharskej minulosti, ale nie jeho budúcnosť. Esseterre 
nie je iba spoločnosť, ktorá sa jednoducho zameriava 
na pestovanie a destilovanie levandule. Jej cieľom je 
skôr produkovať esenciálne oleje najvyššej kvality pre 
potreby spoločnosti dōTERRA, pričom revitalizuje 
poľnohospodárske a priemyselné dedičstvo krajiny, 
čím buduje silnejší dnešok a zajtrajšok pre farmárov a 
ich komunity.


