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Esseterre er det største destilleriet
i Bulgaria. De har gårds- og
destilleringsdrift med hovedkvarter i
Dobrich, 5 mil nord for Varna, og er
hjertet i selve lavendel-produksjonen.
Esseterre drifter for øyeblikket 37
forskjellige destilleringsenheter, for de
forskjellige oljene som produseres.

Esseterre er et selskap i vekst, og
har nå mer enn 90 heltidsansatte,
inkludert ingeniører, regnskapsførere,
logistikkledere og tekniske eksperter.
På sesongbasis har selskapet mer
enn 180 arbeidere. Indirekte så støtter
selskapet hundrevis av gårdsbruk alt
fra kontraktfestede gårdsproduksjoner,
som inkluderer deres heltidsansatte
og sesongarbeidere, til eksperter som
arkitekter, ingeniører og forskere.

Gjennom dōTERRA sitt cooperative
dyrkningssamarbeid, dōTERRA CoImpact Sourcing™, jobber Esseterre
for øyeblikket med over 100 Lavendelog Melissa-produsenter. På årsbasis
produserer Esseterre mer enn 50 tonn
lavendelolje i dette distriktet, samt 1 tonn
med Melissaolje.

På grunn av de gode vekstforholdene
og dyktige arbeider i Bulgaria,
har Esseterre en lang produktliste.
Esseterre er en av de store
produsentene av eteriske oljer for
dōTERRA, inkludert produksjon av
Lavendel, Melissa, Yarrow og Summer
Savoy. De har også inngått samarbeid
med andre gårdsprodusenter og
destillatører i nærheten, for å kunne øke
produksjonskapasiteten ved behov.

Esseterre er også dōTERRAs primære
destillasjonsanlegg for harpiks
av frankincense- og Myrrh. Disse
importeres fra Somalia og Etiopia,
og destilleres gjennom hele året.
Esseterre har blitt en verdensleder innen
destillering av harpiksprodukter, og kjent
for sin leveranse av god kvalitetsolje.

Med det toppmoderne GC/MS og
FID-laboratoriet i Bulgaria, sikres det
at oljene som produseres er av høyeste
kvalitet, samtidig som det er mulig å
utforske bærekraftig utvikling av helt
nye oljer for dōTERRA, og gi bøndene
kvalitetsbonuser.

The Social Teahouse-mentorene jobber med deltagende ungdommer, i en mat- og nærings-workshop. 

En hjelpende hånd til ungdom
i Bulgaria
Esseterre er også dedikert i å hjelpe ungdommer i
Bulgaria. Gjennom donasjoner fra dōTERRA Healing
Hands™, støtter Esseterre en innovativ veldedig
organisasjon i Bulgaria, kjent som The Social
Teahouse. Bulgaria har et uforholdsmessig stort
antall foreldreløse barn, som har behov for mer
ressurser enn det som er tilgjengelig. Mange glemmes
av det offentlige i ung alder, og får aldri tilgang til
mulighetene som trengs for å skape et verdig liv.
The Social Teahouse gir ungdom på vei ut av
offentlig omsorg, muligheter og opplæring i et treårig mentorprogram som bygger både personlige
og yrkesmessige ferdigheter. dōTERRA Healing
Hands har finansiert kjøp og renovering av viktig
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infrastruktur for det nye hovedkvarteret til The Social
Teahouse i Varna. dōTERRA Healing Hands finansierer
også programmer som hjelper til med å forbedre
standaren til lokale barnehjem i Dobrich-området, med
oppussing av bad og hjelp til andre behov.
Milk Canteen i Dobrich serverer rimelige måltider til
alle barn mellom 10 måneder og 3 års alder. dōTERRA
Healing Hands har hjulpet Milk Canteen med nytt og
oppdatert utstyr, renovering av toalettfasiliteter for de
ansatte, og en ny bil til hjemmeleveringer.
Esseterre og dōTERRA Healing Hands samarbeider
med, og finansierer også andre lokale organisasjoner
og prosjekter i Dobrich og Bulgaria, for på denne
måten å sikre bredere en støtte i lokalsamfunnet.

Gjenoppbyggingen av Bulgaria
E S S E T E R R E C O - I M PAC T- H I S TO R I E N

Et nytt og annerledes kapittel
for Bulgaria
Bulgaria er et land som er fullt av muligheter,
men har møtt utfordringer med å nå sitt fulle
potensiale. Bulgaria er en del av EU, men har
et av de laveste BNP-ene i unionen. Nær halvparten
av befolkningen lever på eller under den globale
fattigdomsgrensen, og landet opplever nå en av de
mest ekstreme befolkningsnedgangene i verden.
Dessverre fører utvandringen til at dusinvis av
byer i Bulgaria hvert år tømmes for folk. Høye
døds- og lave fødselsrater er også viktige faktorer
i befolkningsnedgangen, men mangelen på gode
arbeids- og levevilkår er primærpådriveren for
emigreringen ut av landet. Mens landets menn og
kvinner leter etter arbeid utenlands, blir det mer og
mer vanlig med alvorlig strukturelt og industrielt
forfall. Eksperter på distribusjon av EU-midler viser
til den høye konsentrasjonen av investering og
ressurser i visse regioner til fordel for andre som en
bidragende faktor i minkende infrastruktur
og befolkning.
Før kommunismens fall var Bulgaria ikke bare
en aktiv industrinasjon, men også en av verdens
mest fremtredende innen forskning, utvikling
og produksjon av eteriske oljer. Organisasjoner
som Roseinstituttet i Kazanlak var viden kjent
for sin sofistikerte og moderne forskning. Etter
kommunismens fall sviktet ikke bare industrien, slik
man ser på de forfalne fabrikkene rundt Dobrich.
Roseinstituttet kunne heller ikke stå imot den
voksende korrupsjonen, og forfalt sammen med dem.
Uten myndighetenes ledende hånd og subsidier,
sluttet bøndene i Bulgaria å dyrke sine aromatiske
avlinger. De rev ned og solgte destilleriene og
plantet hvete, solsikker og mais, som nå var fokuset
for myndighetenes finansiering. Nå domineres det
kommersielle landskapet av storskala jordbruk, og
de små uavhengige bøndene er nå kun en del av
historien fra Bulgarias fortid.

Det finnes likevel muligheter til å hjelpe med å skape
et nytt og annerledes kapittel for Bulgaria. Landet er
fremdeles et agri-kulturelt paradis for dyrking av et
mangfold av aromatiske planter, og folket har svært
mye kunnskap om dette. Spesielt er klimaet rundt
Svartehavet i Bulgaria egnet for å dyrke noen av de
beste plantene til Lavendel- og Melissaproduksjon
i verden. Det solrike og tørre klimaet under
innhøstingen, sammen med det tørre og veldrenerte
jordsmonnet, er ideelle forhold for disse aromatiske
plantene. Derfor valgte dōTERRA det østre Bulgaria
som stedet for å realisere sin visjon om å skape
et produksjonssenter i
verdensklasse for noen av sine
mest verdifulle eteriske oljer.
Resultatet er et bulgarsk
selskap etablert i 2015, kalt
Esseterre Bulgaria EOOD.
Esseterre er en jordbruksog destilleringsvirksomhet
med hovedkvarter og
produksjonssenter i Bulgarias
jordbrukshjerte, Dobrich.
Esseterre er nå det største
destilleriet i Bulgaria, og
vil fortsette å blåse nytt liv
i bransjen innen eteriske
oljer gjennom dōTERRA’s
Co-Impact Sourcing™ sitt
engasjement, og blir dermed
en betydelig pådriver innen
tilrettelegging av bærekraftig,
allsidig utvikling i Bulgaria.

Strategisk plassering
Jordbrukspartnere nær
Melissa-åkrene
ved destilleriet. 
Lasteområdet i
hoveddestilleriet. 

Å ha base for driften i
Dobrich var et strategisk
valg. Esseterre sitt destilleri
ligger sentralt plassert for
lavendel- og melissagårdene
som leverer råmaterialene
til disse oljene, noe som
minimerer risikoen og gir
oljer med høyest mulig
kvalitet. Melissa bør
ikke transporteres over
lange avstander etter
innhøsting, siden planten
er skjør og må destilleres
kort tid etter høsting.
Dermed høster ikke
Esseterre melissa som
dyrkes mer enn 5 mil
fra destilleriet. Lavendel
destilleres også best
innen én dag etter
innhøsting.

Virksomhet
hele året

Esseterres første planting
av Melissa. 
Esseterres hoveddestilleri
med tolv av de trettisyv
destilleringsenhetene
i drift. 

Esseterre fokuserte i
starten kun på Lavendelog Melissaproduksjon,
men bøndene kan og
vil gjerne gjøre enda mer. Destilleriet driftes året
rundt for å legge til rette for mer effektiv og optimal
bruk av Bulgarias rike tilgang på aromatiske planter
av høy kvalitet. Blant avlingene som Esseterre vil
destillere utenfor Lavendel- og Melissasesongene,
finner vi oljene Yarrow og Summer Savory.
Esseterre har også inngått samarbeid med andre
bønder og destilleringspartnere i nærheten, for
utvidet kapasitet ved behov. For å få fullt utbytte
av produksjonskapasiteten til Esseterre, vil det
importeres en rekke forskjellige oljefrø, slik som frø til

Coriander- og Fennel olje, sammen med dōTERRA
frankincense- og myrrh-harpiks fra Somalia og Etiopia,
for destillering året rundt i de kalde månedene uten
lokale avlinger.
Selv om Esseterre ble opprettet og eies av dōTERRA,
er det faktisk et bulgarsk firma, som bygges og
styres av bulgarere. Teamet består av dyktige ledere,
destillatører, bønder og ingeniører. I tillegg til å ha
upåklagelige ferdigheter i bransjen, kjennetegnes
Esseterre-teamet av en delt ansvarsfølelse for å
skape positiv påvirkning ut til lokalsamfunnene
sine. Esseterre har bidratt med nyinvesteringer til
områdene, og samarbeider med dusinvis av lokale
bønder. Mange flere er ivrige etter å jobbe mot målene
til Esseterre og dōTERRA’s Co-Impact Sourcing™samarbeidet. Ikke bare gir Esseterre bøndene en
sjanse til å øke inntektene gjennom produksjon av
mer verdifulle avlinger, men betaler også til avtalt tid,
tilbyr en rettferdig pris, gir støtte til produksjon og
innhøsting, samt deling av teknisk kunnskap.

Gjenoppliving av arven
Destilleriet til Esseterre ligger i utkanten av en
industriby, omgitt av mange fraflyttede områder og
tomme lagerbygg, en arv fra Bulgarias fortid, men
som ikke skal med inn i fremtiden. Esseterre er ikke et
firma som kun har som målsetting dyrke og destillere
lavendel. Målet er å produsere eteriske oljer av høyeste
kvalitet som fyller kravene til dōTERRA, samtidig
som landets jordbruks- og industriarv gjenopplives.
Dermed bygges en sterkere nåtid og fremtid, for
bøndene og lokalsamfunnene deres.

