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Afrodisíaco

O pênis do meu marido é um tanto grande, e às vezes
sinto dor nas relações sexuais. Mas não é apenas dor
o que sinto, sinto muito prazer também, só que
tenho medo de estar prejudicando minha saúde. Lúcia*
Como eu já falei várias vezes, a
média de tamanho do pênis do
homem brasileiro é de 13 centímetros. Mesmo que seu marido tenha
um pênis de 20, 22 centímetros,
prejudicial a sua saúde certamente
não vai ser. O que você vai precisar
é de algumas alternativas para que
essa experiência não chegue a ser
dolorida. Sempre quando sentimos
dor na relação, significa que algo
pode estar errado. Então é, sim, um
sinal a ser levado a sério. No seu
caso, mesmo que você tenha uma
quantidade muito grande de lubrificação, você não deve deixar de usar
lubrificante artificial, sempre à base
de água. A lubrificação certamente
vai ajudar na entrada e na saída do

pênis. Se, mesmo com o auxílio do
lubrificante, a dor continuar, pode
significar que a cabeça do pênis
está batendo na parede do seu
útero. Nesse caso, experimente
mudar de posição até você encontrar uma em que isso não ocorra.
Como você chega a sentir dor, mesmo com essas dicas, sugiro que
procure um ginecologista e explique a situação, para termos a certeza da melhor forma de resolver. Mas
fique tranquila, que você vai encontrar essa fórmula. Nunca ouvi falar
de tamanho de pênis impedindo o
amor de um casal. Boa sorte.

*O nome é fictício para
preservar a identidade da leitora
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O que normalmente chamamos de
vagina é a vulva. Vagina é só uma
parte dos genitais. De onde
começam os pelos pubianos
(pentelhos) até onde terminam é o
Monte de Vênus, que envolve os
grandes lábios, área rica em tecido
adiposo e com intensa pilificação e
pigmentação. Os grandes lábios são
bem sensíveis ao toque, e exalam
um cheiro atraente ao macho. Ao
abrir seus grandes lábios, você
encontrará os pequenos lábios.

Estes não têm pelos e tampouco
tecido adiposo, mas são ricos em
glândulas sebáceas. Os pequenos
lábios variam de cor e tamanho,
dependendo de cada mulher.
Podem ser largos e grossos ou bem
pequenos e quase imperceptíveis.
As cores podem ser roxo, rosa,
vermelho, acinzentado ou até
marrom. As variações são
completamente normais. A função
dos lábios é proteger a vulva de
bactérias.
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Quer ver suas três receitas
favoritas publicadas aqui na Toda
Extra? Compartilhe com a gente!
Envie-as para
todaextra@extra.inf.br com
sua foto, seu nome e telefone, e
entraremos em contato
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Fondant de chocolate

Seduzir nada mais é do
que mostrar seus
desejos e despertar
desejos no outro,
mostrar que o desejo é
um afrodisíaco

INGREDIENTES
Fondant: 50g de açúcar de confeiteiro / 70g de açúcar refinado /
40g de amido de milho / 200g de
chocolate em barra meio amargo /
200g de manteiga sem sal / 5 ovos
/ Cobertura: 30ml de água / 150g de
chocolate meio amargo / 75g de
manteiga sem sal
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PORÇÕES

35
MIN

Fantasia
Atingimos o orgasmo
pela masturbação e
ficamos perto dos
desejos pela fantasia.
Nosso maior órgão
sexual é a mente

Peixada
carioca

4

PORÇÕES

35
MIN

Dominadora
Várias mulheres
adoram dominar e não
trocam isso por nada.
Descubra seu lado
dominante! Vai ver
que dá muito prazer

INGREDIENTES
5g de alho picado / 100g de castanha-do-pará /
40ml de azeite extravirgem / 100g de cebola
branca em rodelas / 3 unidades de coentro em
grãos / ½ molho de coentro fresco picado / 10g de
colorau em pó / 120ml de leite de coco / pimenta
do reino branca a gosto / 80g de pimentão amarelo em rodelas / 80g de pimentão verde em
rodelas / 80g de pimentão vermelho em rodelas /
100g de tomate em rodelas / 4 unidades (800g)
de robalo (pode ser trocado por badejo, dourado
ou namorado batata) / sal a gosto / 40ml de suco
de limão / 220g de camarão cinza limpo
PREPARO
Tempere o peixe e o camarão com sal, coentro
em grãos, suco de limão e pimenta. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho e o colorau.
Junte o tomate, os pimentões e a cebola. Tempere com sal e pimenta. Disponha o peixe e cozinhe
por 15 minutos. Junte o camarão, acrescente o
coentro e o leite de coco, cozinhe por mais cinco
minutos. Coloque a castanha-do-pará por cima.
Sirva em seguida.

PREPARO
Derreta o chocolate e a manteiga em
banho-maria. Retire do fogo. Junte os
açúcares e misture. Acrescente os
ovos um a um e, depois, amido de
milho. Coloque a massa numa forma
de bolo inglês untada com manteiga e
polvilhada com chocolate em pó.
Leve ao forno a 180°C por 20 minutos.
Desenforme ainda morno. Cobertura:
derreta o chocolate em banho-maria,
junte a manteiga e a água, misture

bem e deixe esfriar. Despeje sobre o
fondant desenformado e sirva.

Farofa de pimenta
INGREDIENTES
60g de cebola branca / 160g de farinha de mandioca torrada / 60g de
manteiga sem sal / 1 unidade de
pimenta dedo-de-moça / sal refinado
a gosto
PREPARO
Descasque e rale a cebola. Retire a
semente da pimenta e corte em
cubinhos. Refogue a cebola na manteiga, junte a farinha e misture bem.
Tempere com sal. Junte a pimenta e
mexa delicadamente.
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PORÇÕES

10
MIN

