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Se o seu parceiro tem um pênis
grande (não, isso não é mito,
existem, sim, pênis muito
grandes), você pode fazer umas
manobras para lidar bem com a
situação e não sentir
desconforto ou dor na relação.
As preliminares são muito
importantes nesse caso, pois a
excitação dilata o canal vaginal.
Os vibradores também podem
ser levados para a cama, já que
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INGREDIENTES
½ unidade de aipo cortado em rodelas /
60ml de azeite extra virgem / 2 berinjelas
cortadas em cubos / 60g de cebola branca
picada / 3g de orégano seco / 60g de passas
pretas / sal grosso a gosto / 30ml de vinagre
de vinho branco

25
MIN

PORÇÕES

Oi, Sandra! Sexo, meu bem, é
têm prazer. No entanto, alguque nem andar de bicicleta, a
mas coisas mudam. Em primeigente nunca esquece. Então,
ro lugar, é bom ir a um ginecolofique tranquila porque, assim
gista e saber como estão andanque o samba começar, a música
do as coisas. Se você não faz
voltará todinha na sua cabeça.
reposição hormonal, é uma boa
Vou te dar algumas dicas: o
hora de pensar em fazer. Outra
sexo muda conforme a idade e
dica importante é o uso do
a boa notícia é que ele melhora
lubrificante. Sempre tenha um à
com a maturidade. Uma mistura mão. Por fim, camisinha semde idade, conhecimento e horpre! A terceira idade é o grupo
mônios vai melhorando a expeem que mais aumentou o índice
riência. No seu caso, porém,
de HIV nos últimos dez anos.
você já deve estar na menopauFique esperta e boa sorte!
sa. Não tem nada de errado
*O nome é fictício para
nisso e é um mito achar que
preservar a identidade do leitora
mulheres na menopausa não
Sábado quente

Palavradesexpert

Berinjela de forno

Uma das maneiras para
conseguir ter uma vida
sexual interessante é
fugir da rotina.
Vamos usar a
criatividade!

Olá, Tatiana! Tenho 65 anos, sou viúva há 20 e
não tive outro parceiro. Agora estou
namorando um senhor da minha idade e
tenho dúvidas quanto ao sexo. Será que
ainda sei fazer? Você pode me dar umas
dicas? Sandra*

Focaccia 75
sem glúten

Coladinhos

MIN

Há quanto tempo
você não dança
agarradinha? Que tal
colocar aquele CD
romântico e dançar
com seu amor?

INGREDIENTES
10g de açúcar refinado / 200ml de água
/ 80ml de azeite extra virgem / 400g de
farinha de arroz / 10g de fermento biológico / 50g de goma de xantana / 1 ovo
/ 5g de sal refinado / Cobertura 3g de
alecrim seco / 40ml de azeite extra
virgem / 30g de cebola branca em fatias finas / pimenta-do-reino preta a gosto / 3g de sal grosso
PREPARO
Dissolva o açúcar e o fermento na água.
Deixe descansar por 10 minutos. Misture o ovo e o azeite. Junte a farinha de
arroz e a goma xantana, acrescente a
mistura de fermento, mecha bem. Tempere com sal. A massa é bem úmida e
não precisa sovar. Deixe descansar por
20 minutos. Unte uma assadeira com
azeite e coloque a massa. Deixe descansar por 20 minutos. Faça furos com o
dedo na superfície da massa, pincele
com azeite, cubra com as fatias de cebola, salpique o alecrim, a pimenta e o
sal grosso. Leve ao forno a 220°C por 25
minutos.

Segundo o site Terra,
sábado às 19h37m é
quando as pessoas mais
fazem sexo. Os casais
(44%) preferem esse dia
para a prática.

desempenham o mesmo papel.
Outra dica é a mudança de
posição. Fique por cima, de
ladinho, encaixe-se no parceiro
até conseguir uma posição
confortável. Você pode
também usar um lubrificante à
base de água, que ajuda na
penetração. Mas lembre: isso
não é mágica, você tem que
estar no clima . É preciso relaxar
para curtir uma noite de prazer.
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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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Carta do leitor
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ARTE DE KAMILLA PAVÃO

PREPARO
Unte um refratário com metade do azeite.
Coloque uma camada de berinjela, tempere
com sal, polvilhe com orégano e regue com
azeite. Por cima, coloque a cebola, o aipo e
as passas e regue com o azeite restante e
com o vinagre. Tempere com sal e polvilhe
com o orégano. Cubra com papel alumínio e
leve ao forno por 20 minutos.

Picanha recheada
INGREDIENTES
1 peça de picanha / 100g de manteiga sem
sal / Tempero 5g de alecrim fresco picado /
10g de alho picado / 30ml de cachaça / pimenta-do-reino branca a gosto / sal refinado
a gosto / 30ml de suco de limão / Recheio
120g de linguiça calabresa picada / 120 g de
queijo provolone picado
PREPARO
Limpe a picanha, preservando a gordura.
Com uma faca, faça um corte na diagonal de
um lado a outro, deixando 1cm na lateral.
Misture o alho, o sal, a cachaça, o suco de
limão, o alecrim e a pimenta. Tempere a
peça por dentro e por fora. Recheie com o
queijo e a linguiça. Prenda com palitos. Unte
um tabuleiro com manteiga e coloque a
carne com a gordura virada para cima. Pincele com o restante da manteiga. Cubra com

papel alumínio e leve ao forno a 200°C por
30 minutos. Retire o papel e deixe no forno
por mais 30 minutos. Vire a carne e asse por
mais 20 minutos. Retire os palitos. Corte a
carne em fatias ainda quente e sirva.

6

PORÇÕES

90
MIN

