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Verse 
maaltijden
voor ‘t gemak
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In de professionele keuken in 
Steenbergen bereidt Christina 
Willems allerlei gerechten. Nadat 
zij jarenlang had gewerkt binnen 
de slagersbranche, begon het te 
kriebelen. Christina wilde haar 
creativiteit en passie inzetten 
binnen een eigen bedrijf. “Ik 
had genoeg kennis en ervaring 
opgedaan: na de Slagersvakschool 
en opleidingen tot winkelslager 
en traiteur, werkte ik 18 jaar voor 
diverse slagerijen. Het was tijd voor 
een volgende stap”, vertelt ze.

Soep en meer
“Ik begon eenvoudig: met de 
verkoop van huisgemaakte soepen 
met uitsluitend verse ingrediënten. 
Het was meteen een succes en 
mijn bedrijf groeide uit tot een 
volwaardig catering bedrijf. Voor 

alles wat met lekker eten te maken 
heeft, kan de klant bij ons terecht”, 
vertelt Christina Willems trots. 
Op de huidige bereidingslijst staat 
inmiddels een grote diversiteit aan 
gerechten, want naast de soepen 
maakt ’t Keukentje luxe hapjes en 
opgemaakte salades, maaltijden, 
warme en koude buffetten en 
ontbijtjes klaar. 
Bij Albert Heijn Achterberg is de 
keus eveneens breed: diverse 
soepen, lasagne, kipgerechten, 
stamppotten, Indische rijstschotel 
en luxe salades.

Vers
“Ik werk graag met verse 
ingrediënten en wat ik klaarmaak 
moet er perfect verzorgd uitzien”, 
stelt Christina. “Heerlijke gerechten 
klaarmaken is mijn passie en daarbij 
streef ik naar de hoogste kwaliteit 
voor een scherpe prijs.” 
Via de website van ’t Keukentje 
kun je een breed assortiment laten 
bezorgen of een bestelling naar 
wens laten samenstellen. “Ik vind 
het fijn om mijn creativiteit en 
passie in de bereidingen te stoppen 
en om dat met anderen te delen. 
Dat maakt het samenstellen van 
een arrangement in overleg met de 
klant zo leuk.” 

keukentje-steenbergen.nl

Soms heb je minder tijd om zelf uitgebreid te koken, of gewoon geen zin. 

Dan zijn de maaltijden van cateringbedrijf ‘t Keukentje de uitkomst. Allerlei 

heerlijkheden, gemaakt met verse ingrediënten zijn mee te nemen terwijl je 

boodschappen doet bij Albert Heijn Achterberg.
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