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Wat zijn de voordelen als je nee zegt?  
Deel het in je Studio-groep in Connect!

We hebben nee gezegd tegen een tweede portie tijdens het diner of tegen een 
uitnodiging (of iets anders!)... En nu? We zijn van nature geneigd om ons te richten 

op wat we opgeven of mislopen. Het kan ertoe leiden dat we het gevoel hebben dat 
we voortdurend nee moeten zeggen tegen dingen om maar op koers te blijven (over 
niet inspirerend gesproken). Daarom is het goed om ons te richten op wat we ervoor 
terugkrijgen, want op die manier blijven we gefocust en geïnspireerd. Beter nog: het 

helpt ons zelfs om prioriteit te geven aan wat we belangrijk vinden!
DIT KUN JE DOEN

Sta de volgende keer wanneer je ergens nee tegen zegt eens stil bij waar je  
feitelijk ja tegen zegt.

De winst van nee zeggen

1
Maak een lijstje 

(op je telefoon, op 
papier of in je hoofd) 

met alle redenen 
waarom je nee wilt 

zeggen.

Zeg je nee tegen een 
tweede portie tijdens 
het diner? Misschien 

wil je binnen je 
SmartPoints® Budget 

blijven of heb je gewoon 
geen trek meer.

Kijk naar wat je 
ervoor terugkrijgt 

als je nee zegt.

Voel je je energieker en 
tevreden? Misschien 

ben je zelfs trots 
op jezelf en heb je 

het gevoel dat je de 
touwtjes in handen 

hebt.

Leg een verband 
tussen het voordeel 

dat nee zeggen je 
oplevert en wat voor 

jou belangrijk is.

Ben je op weg naar een 
gezonde levensstijl? 
Wanneer je nee zegt 

tegen een tweede 
portie, kom je dichter 

bij je doel. (Of 
misschien heb je nu 

wel fut om na het eten 
spelletjes te doen!)
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Grenzen stellen



Langzaam gegaarde ossenhaas
Klaar in 1 uur en 35 minuten | Voor 10 personen

3  3  3

1,8  kg ossenhaas aan een 
stuk, vet en pezen 
verwijderd

1 el karwijzaad
1 el gerookt 

paprikapoeder
1 kl zeezoutvlokken
Dijonmosterd, optioneel, 
voor erbij
Peper, zout

1. Dep de ossenhaas droog 
met keukenpapier en leg op 
een bakplaat.

2. Meng in een kleine kom 
het karwijzaad met peper 
en zout en paprikapoeder. 
Strooi het kruidenmengsel 
gelijkmatig over het vlees 
en druk met je handen aan. 
Als de ossenhaas niet overal 
even dik is, vouw dan het 
dunste deel dubbel en bind 
vast met keukentouw. Laat 
1 uur op kamertemperatuur 
rusten, zodat het vlees later 
gelijkmatiger gaart.

3. Verwarm intussen de oven 
voor op 135 °C.

4. Zet het vlees 50 tot 
75 minuten in de oven 
(afhankelijk van de dikte 
van de ossenhaas), totdat 
een vleesthermometer in 
het midden van het vlees 
52 °C aangeeft voor rare 
(bleu-saignant) of 57 °C voor 
medium rare (saignant-à 
point).

5. Haal de ossenhaas uit 
de oven en laat 15 minuten 
rusten. Leg op een snijplank, 
snij in plakjes van 1,5 cm en 
leg op een schaal. Bestrooi 
met de zeezoutvlokken. 
Serveer direct, eventueel 
met grove mosterd of 
dijonmosterd erbij.
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