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Esseterre er det største destilleri i
Bulgarien, med deres hovedkvarter
for landbrugs- og destillationsdrift i
Dobrich, som ligger 50 km nord for
Varna, i hjertet af lavendelproduktionen.
Esseterre driver i øjeblikket 37 forskellige
destillationsenheder til de forskellige olier,
der produceres.

Esseterre er en virksomhed i vækst
og har i øjeblikket 90 fuldtidsansatte,
inklusiv ingeniører, bogholdere,
logistikledere og tekniske eksperter.
Når det er sæson, har de op mod 180
ansatte. Indirekte støtter de hundredvis
af landmænd, som de har aftaler med,
deres fuldtids- og sæsonmedarbejdere,
såvel som andre eksperter som
arkitekter, ingeniører og forskere.

Ved hjælp af tilgangen fra dōTERRA
Co-Impact Sourcing™ arbejder Esseterre
i øjeblikket med over 100 lavendel- og
melissa-landmænd. Esseterre producerer
årligt mere end 50 tons lavendelolie og
1000 kg melissaolie på stedet.

På grund af Bulgariens fantastiske
dyrkningsforhold og kvalificerede
arbejdskraft har Esseterre en
omfattende produktliste. Esseterre
er en stor producent af æteriske olier
for dōTERRA, inklusiv produktion
af lavendel, melissa, røllike og
sommersar. De har også slået sig
sammen med andre landmænd og
destillerier i nærheden for at udvide
produktionskapaciteten om nødvendigt.

Esseterre er også dōTERRAs primære
destillationsfacilitet for importeret
Frankincense- og Myrraharpiks
fra Somaliland og Etiopien, som
destilleres året rundt. Esseterre er
blevet verdensførende indenfor
kvalitetsdestillation af harpiks og
olieudbytte.

Med det mest avancerede, moderne
GC/MS og FID-laboratorie i Bulgarien,
sikrer denne kompetence produktionen
of de bedste kvalitetsolier on-site,
samtidig med at de også undersøger
bæredygtigheden af helt nye olier for
dōTERRA, og det giver kvalitetsbonus til
landmændene.

Mentorerne fra The Social Teahouse arbejder med tilmeldte unge i en fødevare- og ernæringsworkshop. 

En hjælpende hånd til Bulgariens
ungdom
Esseterre arbejder også specifikt med at involvere
Bulgariens ungdom. Gennem donationer fra
dōTERRA Healing Hands™ støtter Esseterre en
innovativ, bulgarsk nonprofitorganisation, kendt
som The Social Teahouse. I Bulgarien har et
uforholdsmæssigt antal forældreløse børn brug
for flere ressourcer, end der er til rådighed. Mange
glemmes af staten fra de er helt små, og får aldrig
adgang til de nødvendige muligheder, for at undgå
et fortvivlet og hårdt liv.
The Social Teahouse giver uddannelse og
muligheder for unge, som forlader statens pleje,
ved at give treårige mentorprogrammer, som
opbygger professionelle og personlige færdigheder.
dōTERRA Healing Hands har finansieret købet og
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renoveringen af vigtige infrastrukturer til The Social
Teahouses nye hovedkvarter i Varna. dōTERRA
Healing Hands finansierer også programmer, som
revitaliserer lokale børnehjem i området omkring
Dobrich gennem forbedringer af badeværelser og
ved at adressere andre behov.
Milk Canteen i Dobrich giver måltider til alle børn
mellem 10 måneder og 3 år til en overkommelig pris.
dōTERRA Healing Hands har hjulpet Milk Canteen
med nyt og opdateret udstyr, renoveret de ansattes
badeværelser samt en ny bil, så de kan levere
måltider til hjemmene.
Esseterre og dōTERRA Healing Hands arbejder
også med at give finansiering til andre lokale
organisationer og projekter i Dobrich og Bulgarien
for at sikre bredere støtte i lokalsamfundet.

Genopbygning af Bulgarien
H I STO R I E N O M E S S E T E R R E CO - I M PAC T

Et nyt og anderledes kapitel
for Bulgarien
Bulgarien er et land, som er rigt på muligheder, men
som har haft mange udfordringer for at nå sit fulde
potentiale. Bulgarien er en del af den Europæiske
Union (EU), men har et af de laveste BNP i EU - med
næsten en fjerdedel af befolkningen, som lever
under den globale fattigdomsgrænse - og oplever
i øjeblikket den mest ekstreme affolkning i verden.
Desværre sletter immigration hvert år adskillige
byer fra Bulgariens landkort. En høj dødelighed
og en lav fødselsrate er også vigtige faktorer i
affolkningen, men manglen på muligheder er den
primære motivation for, at folk migrerer væk fra
landet. Når landets mænd og kvinder søger job i
udlandet, bliver alvorligt strukturelt og industrielt
forfald i stigende grad normalitet. Eksperter i
distribution af EU-finansiering nævner den høje
koncentration af investeringer og ressourcer i
visse regioner, på bekostning af andre, som et
medvirkende faktum for mangelfuld infrastruktur og
dalende befolkningstal.
Inden kommunismens fald var Bulgarien ikke blot
en aktiv industrination, det havde også noget af
verdens mest fremtrædende forskning, udvikling
og produktion af æteriske olier. Organisationer
som Roseninstituttet i Kazanlak var kendt for
deres sofistikerede og topmoderne forskning. Efter
kommunismens fald vaklede industrien ikke kun,
den visnede, hvilket tydelig ses i de faldefærdige
fabrikker i Dobrich, selv Roseninstituttet visnede
også, da det ikke kunne modstå korruptionens
mørke skygge. Uden statens vejledende hænder
og tilskud holdt bulgarske landmænd op med
at plante æteriske afgrøder, rev destillerier ned
og solgte dem, og såede i stedet deres marker
med hvede, solsikker, majs, og fokuserede på
væsentlig statsfinansiering. Nu dominerer store
landbrugsindustrier det kommercielle landskab,
og små, selvstændige landmænd er en del af
Bulgariens historiske fortid.

Der er dog muligheder for at hjælpe med at skrive
et ny og anderledes kapitel for Bulgarien. Landet
forbliver et landbrugsmæssigt paradis til at gro
en overflod af æteriske planter, og folk har masser
af know-how. Især producerer klimazonen ved
Sortehavet i Bulgarien noget af verdens bedste
lavendel og melissa. Det tørre og solrige klima under
høsten, kombineret med tør, drænet og sandet jord,
er ideelt for disse æteriske planter. Det er grunden
til, at dōTERRA valgte den østlige del af Bulgarien,
som stedet til at realisere en vision om at skabe et
produktionscenter i verdensklasse til nogle af de
mest værdsatte olier.
Resultatet er en bulgarsk
virksomhed, som blev
etableret i 2015 og hedder
Esseterre Bulgaria EOOD.
Esseterre er en landbrugsog destillationsvirksomhed
med hovedkvarter og
produktionscenter i hjertet
af Bulgariens centrum for
landbrug, Dobrich. Esseterre
er nu det største destilleri i
Bulgarien og vil fortsætte
med at revitalisere industrien
for æteriske olier gennem
dōTERRAs tilgang, Co-Impact
Sourcing™, og bliver dermed
en vigtig kraft til at facilitere
bæredygtig, forskelligartet
udvikling i Bulgarien.

Strategisk placeret
Landbrugspartnere ved en
melissamark med fuldstændige
vilkår, tæt på destilleriet. 

Hoveddestilleriets
lastareal. 

Det var et strategisk valg,
at placere driften i Dobrich.
Esseterres destilleri ligger
centralt for lavendel- og
melissalandbrugene, som
leverer råmaterialerne, hvilket
minimerer risici og producerer
olier i den bedst mulige
kvalitet. Melissa bør ikke
transporteres over store
afstande efter høsten, da
planten nemt beskadiges
og skal destilleres hurtigst
muligt efter høsten.
Derfor høster Esseterre
ikke melissa, som gror
mere end 50 km fra dets
destilleri. Lavendel har
også bedst af at blive
destilleret inden 24 timer
efter høsten.

En aktiv industri
hele året

Esseterres første plantning
af melissa. 
Esseterres hoveddestilleri
med tolv af de 37
destillerier, som er i drift.


Esseterre fokuserede i
starten på produktionen
af lavendel- og
melissaolie, men
landmændene er i
stand til og har mod på endnu mere. Destilleriet
er i drift hele året rundt for at facilitere en mere
effektiv og optimal anvendelse af Bulgariens
rigelige, æteriske planter i høj kvalitet. Blandt de
afgrøder, som Esseterre vil destillere, når lavendel
og melissa ikke er i sæson, er røllike og sommersar.
Esseterre har også etableret yderligere forhold
med andre landmænd og destillerpartnere i
nærheden for at udvidde deres kapacitet, når det
er nødvendigt. For at gøre fuldt brug af Esseterres
produktionsfaciliteter destilleres der også et udvalg

af frø, såsom korianderfrø og fennikelfrø, såvel som
dōTERRAs Frankincense og Myrraharpikser, som
importeres fra Somaliland og Etiopien, hele året
rundt, inklusive i de koldere måneder, hvor der ikke
høstes.
Selv om Esseterre er skabt og ejet af dōTERRA, er
det i virkeligheden et bulgarsk firma, opbygget og
styret af bulgarer. Teamet består af ekspertledere,
destillerier, landmænd og ingeniører. Udover
deres perfekte industrirelaterede færdigheder, er
Esseterre teamet også karakteriseret ved en fælles
forpligtigelse til positivt at påvirke deres egne
lokalsamfund. Esseterre har bragt nye investeringer
til området og samarbejder med adskillige lokale
landmænd, og der er mange flere, som er ivrige
efter at slå sig sammen med Esseterres mission og
dōTERRAs Co-Impact Sourcing®-tilgang. Esseterre
tilbyder ikke kun landmændene en chance for
at øge deres indkomster gennem produktion af
afgrøder med højere værdi, men også betaling til
tiden, fair priser på lang sigt, støtte til produktion og
høst og anden deling af teknisk viden.

Genoplive en arv
Esseterres destilleri ligger i udkanten af en
industriby med mange tomme marker og forladte
lagerbygninger - en arv fra Bulgariens fortid, men
ikke dets fremtid. Esseterre er ikke en virksomhed
som bare sigter efter at gro og destillere lavendel. I
stedet er dets mål at producere den højeste kvalitet
af æteriske olier til dōTERRAs behov, samtidig med
at det revitaliserer landets landbrugs- og industriarv,
dermed opbygges en stærkere nutid og fremtid for
landmændene og deres samfund.

