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Eva Døsvik og Kovan Mehidi ved Auto Go'biten som nylig åpnet på Opphaug i Ørland. Foto: Ina Marie Haugen

Her har han åpnet kebabsjappe
I midten av oktober åpnet Auto Go’biten på Opphaug i Ørland. –
Responsen har vært veldig god, forteller Kovan Mehidi.
Anbefal

Del 264 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.

Ina Marie Haugen
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- Helt siden jeg startet Autofix for to år siden har målet vært å yte den ekstra
servicen til våre kunder, forteller Kovan Mehidi som driver firmaet Autofix
på Opphaug.

Nattmat
Nå er det nemlig ikke bare bilpleie og polering som foregår i lokalene. I
midten av oktober åpnet han Auto Go’biten, der de serverer kebab, kaker og
kaffe til sultne gjester.
Ettersom de har nattåpent, har Auto Go’biten på kort tid etablert seg som et
populært sted å fortære nattmat etter en kveld ute, ifølge Mehidi.
- Det har gått kjempebra etter vi åpnet. Responsen fra kundene har vært
veldig god, sier Mehidi.

«Oslo-kebab»
Det er særlig kebaben som får skryt fra kundene, og ifølge Mehidi er det ikke
uten grunn.
- Kebaben vi lager er ordentlig Oslo-kebab, som det kalles. Det betyr at vi
bruker ordentlig kebabkjøtt, en blanding mellom lam, kylling og okse.
Kjøttet dampes, noe som gjør det veldig mørt og saftig.
Oppskrifta på kebabsausen deler han imidlertid ikke.
- Nei, det er en hemmelig oppskrift, smiler han.

Kjærkomment tilbud
Mehidi er også mannen bak det nye utestedet Cash på Brekstad. Han er
svært opptatt av å skape tilbud og aktivitet i nærmiljøet sitt.
- Jeg blir neppe rik på dette, men det er utrolig artig å holde på når folk er så
støttende. Dessuten skaper jeg arbeidsplasser på Fosen, det er viktig, sier

- Helt siden jeg startet Autofix for to år siden har
målet vært å yte den ekstra servicen til våre
kunder, forteller Kovan Mehidi som driver firmaet
Autofix på Opphaug. Foto: Ina Marie Haugen

han.
Autofix og Auto Go’biten har til sammen fire fast ansatte.
- Den første åpningshelga var det masse folk som kom for å kjøpe kebab, i
alle aldre. Dette er tydeligvis et tilbud folk har savnet, sier Mehidi.
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Dersom Rissa og Leksvik gjør en avtale om
interkommunalt samarbeid om den
planlagte svømmehallen i Leksvik, kan det
gi inntil 30 prosent støtte i form av
tippemidler. LES MER

Rissværing senket
Rissa i finalen
Ole Martin Furuseth fra Rissa
senket gamle lagkamerater da hans lag,
Melhus, gruset Rissa 6-1 (2-1) i finalen i
OBOS-cupen i Abrahallen i Malvik søndag
kveld. Resultatet gir et særdeles dårlig bilde
av kampen. LES MER

http://www.fosna-folket.no/nyheter/2016/11/05/Her-har-han-%C3%A5pnet-kebabsjap... 07.11.2016

