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Carta do leitor

Oi, Márcia, acho que todos os
meus leitores já sabem que eu fiz
uma cirurgia no seio quando
tinha 18 anos. Foi uma cirurgia de
estética, porém com fundamento,
porque meus peitos eram muito
caídos. Ficaram lindos! No entanto, eu perdi completamente a
sensibilidade. Hoje, caíram novamente... Se me perguntassem
atualmente,o que eu preferia,
certamente responderia “ter

Frango
cremoso
Sexo sempre
Mulheres com boa
vida sexual não
perdem o interesse
por sexo à
medida que
envelhecem.
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PORÇÕES

minha sensibilidade de volta”. Eu
jamais mexeria no meu clitóris,
ainda mais se tratando de algo
estético. Tem mil formas de esquentar as coisas na cama que
não envolvem furar a parte mais
sensível do seu corpo. Pense
nisso. Boa sorte!

Imaginação
Nas fantasias eróticas,
o homem e a mulher
têm motivações
sexuais com pessoas
com as quais não
transariam.

Palavradesexpert
Quente e frio
Sexo pode ser muito
importante para uns e
não tão importante
para outros. Essas
diferenças afetam o
relacionamento.

ARTE DE KAMIL

pessoa se sente mais disposta a
fazer as terapias e adere mais aos
tratamentos”, afirma ele.
Diferentes complicações físicas
levam a sexualidade dos
cadeirantes a ser mais complexa.
“Em homens com lesão medular
completa, normalmente há
prejuízo da função de ereção.
Consequentemente, ele terá
prejuízos nas funções de orgasmo
e ejaculação. Já quando a lesão
medular é incompleta, os riscos de
prejuízo das funções sexuais são
menores”, explica o médico.

LA PAVÃO
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De acordo com o fisiatra Carlos
Souto dos Santos Filho, que
trabalha na Rede de Reabilitação
Lucy Montoro, pessoas que
sofrem lesões medulares podem
— e devem — ter vida sexual ativa.
“A sexualidade é um dos padrões
gerais de qualidade de vida
adotados pela Organização
Mundial de Saúde e um dos
objetivos da reabilitação desses
pacientes. Trabalhando a
sexualidade, conseguimos uma
melhora da vida como um todo:
beneficia a relação conjugal, a

2
Tortinhas
de maracujá

HORAS

*O nome é fictício para
preservar a identidade do leitor
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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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Oi, Tatiana, tudo bem? Estou com muita vontade
de colocar um piercing no clitóris. Meu
namorado tem um no pênis e a gente brinca
muito. Acho legal porque aumenta a sensibilidade
e traz mais um tchan para a nossa relação, mas
confesso que estou com medo de mexer no meu
clitóris. O que você acha? Márcia*
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INGREDIENTES
Massa: 220g de farinha de trigo / 80g de açúcar /
100g de manteiga sem sal / 1 gema / Recheio:
60ml de suco de maracujá / 300g de leite condensado / 200ml de creme de leite fresco / 10g de
gelatina em pó sem sabor / Cobertura: 2 polpas
de maracujá / 120g de açúcar / 240ml de água
PREPARO
Massa: bata a manteiga até que fique bem cremosa. Adicione sem parar de bater a gema (peneirada), o açúcar e metade da farinha. Retire da
batedeira e coloque o restante da farinha. Leve à
geladeira por 10 minutos para que a massa descanse. Estique a massa nas forminhas e fure com
garfo. Leve ao forno a 180° por 10 minutos. Recheio: dissolva a gelatina em 20ml de água. Leve
ao micro-ondas por 20 segundos. Bata no liquidificador o creme de leite, o leite condensado, o
suco de maracujá e a gelatina dissolvida. Montagem: coloque o creme de maracujá em cima da
massa já pré-assada e leve à geladeira por 1 hora.
Calda: misture a polpa de maracujá, o açúcar e a
água e leve ao fogo. Deixe ferver até obter uma
calda leve. Decore as tortinhas com a calda.
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INGREDIENTES
5g de alecrim fresco picado / 5g de
alho picado / 20ml de azeite /
300ml de caldo de frango / 900g
de filé de frango cortado em cubos /
pimenta-do-reino branca a gosto /
sal refinado a gosto / Creme: 300ml
de creme de leite fresco / 2 gemas /
3g de noz-moscada ralada / 100g de
queijo parmesão ralado / Para code frango e cozinhe por 20 minutos.
brir: 2 alhos-porós cortados em
Creme: misture as gemas, o creme
rodelas / Para polvilhar: 50g de
de leite, o queijo ralado e a nozqueijo parmesão ralado / Para unmoscada. Unte com a manteiga um
tar: 30g de manteiga sem sal
refratário. Coloque o frango e espalhe o creme por cima. Cubra com
PREPARO
rodelas de alho-poró e polvilhe com
Tempere o frango com sal, alecrim e
queijo ralado. Leve ao forno a 180°C
pimenta. Refogue o alho no azeite,
por 20 minutos. Sirva a seguir.
acrescente o frango, junte o caldo

Bolinho de batata ralada
INGREDIENTES
100g de bacon em cubos pequenos
/ 500g de batata / 60g de cebola
branca ralada / 40g de farinha de
trigo / 2 ovos / pimenta-do-reino
branca a gosto/ sal refinado a gosto
/ 800ml de óleo de soja para fritar
PREPARO
Frite o bacon em sua própria gordura, escorra e reserve. Descasque as
batatas e rale-as no ralo grosso.
Lave em água corrente, deixe escorrer e seque com um pano. Misture a batata com a cebola, o bacon, a
farinha e os ovos. Tempere com sal

e pimenta. Frite a massa do bolinho
às colheradas até dourar. Escorra
sobre papel absorvente e sirva em
seguida.
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