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Carta do leitor

Com certeza, se você está me
perguntando se isso é ter um orgasmo, é porque não se trata de
um orgasmo. A sensação é muito
forte e não precisa de perguntas.
Talvez seja o início de um orgasmo. Quando a gente chega ao
clímax, os músculos enrijecem e
contraem-se, mas não é só isso. Há
um grande fluxo sanguíneo que
rega toda a área genital e, no fim, a
musculatura relaxa dando uma
sensação de explosão. Para que
tudo isso aconteça, é necessário
tanto sangue, que as áreas dos

lábios e do canal vaginal incham
como se tivessem se machucado.
Noventa e sete por cento das mulheres chegam ao primeiro orgasmo por meio da masturbação.
Então, continue fazendo o que
você já está fazendo. Em vez de
inserir o vibrador dentro do canal
vaginal, use-o somente no clitóris e
veja o que acontece. Acho que
você pode se surpreender.

ARTE DE KAMILLA PAVÃO

Na gravidez
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Durante uma
gestação, os casais
costumam praticar
sexo em média de
quatro a cinco vezes
por mês.
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Mignon
na cerveja

HORAS

Média
Mulheres têm uma
média de seis
parceiros durante
toda a sua vida. Para
os homens, o
número é sete.
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penetração. Uma coisa legal, mas
que pode dar uma certa preguiça,
é ficar em posições em que se tem
o controle, tipo você em cima. Na
maior parte das vezes, as
mulheres preferem que os
homens dominem a transa.
Costuma nos deixar excitadas ver
os parceiros sendo machos. Não
tem nada de errado nisso! Mas
experimente dominar também.

PORÇÕES

INGREDIENTES
Creme 100g de açúcar refinado / 60g
de amido de milho / 200g de coco ralado / 200ml de creme de leite fresco / 3
gemas peneiradas / 1 lata de leite condensado / 120ml de leite integral / Para
umedecer 300ml de leite integral /
350g de biscoito de maisena / Para
decorar 100g de coco ralado
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HORAS

PORÇÕES

Palavradesexpert
Partindo do princípio que a maior
parte das mulheres chega mais
facilmente ao orgasmo com o
estimulo clitoriano, o primeiro
passo é incorporar o clitóris na
sua transa. Existem várias
posições que podemos fazer
enquanto estamos transando que
estimulam o clitóris, sendo que
algumas delas também
aumentam seu prazer na
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Pavê de coco

*O nome é fictício para
preservar a identidade do leitora

Tamanho?
Elas se preocupam
mais com a espessura
do que com o
comprimento do
pênis de seus
parceiros.
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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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Gostaria de saber se o que está acontecendo
comigo é orgasmo. Quando uso o pênis de
borracha para me masturbar, há um momento em
que atinjo uma posição ideal. Aí, ao friccionar o
clitóris, vem uma sensação de contração nessa
região e nos pequenos lábios. Parece que há um
enrijecimento e tenho a impressão de que há um
gozo. Isso é ter um orgasmo? Giseli*
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INGREDIENTES
1 peça inteira de filé mignon / 5g de orégano
seco / 350ml de cerveja pilsen / 2 folhas de
louro / 5g de colorau em pó / sal refinado a
gosto / pimenta-do-reino branca a gosto /
10g de alho picado / 80g de cebola / 120g de
manteiga sem sal / Molho 100g de cebola
branca / 80g de pimentão amarelo em tiras /
80g de pimentão verde em tiras / ½ molho de
salsa fresca picada / 100g de tomate em tiras
PREPARO
Coloque a carne numa vasilha com a cerveja, o orégano, as folhas de louro, o colorau,
o sal e a pimenta. Deixe marinar por 2 horas. Retire a carne, reserve a marinada.
Aqueça a manteiga e refogue o alho e a
cebola, junte a carne e sele de todos os
lados até dourar. Coloque a marinada reservada e deixe cozinhar por 1 hora e meia.
Adicione água quente sempre que necessário. Depois que a carne estiver assada, junte
a cebola, os pimentões, o tomate e a salsa.
Deixe o molho apurar por 20 minutos. Retire a carne e fatie. Sirva com o molho.

PREPARO
Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, as gemas, o coco
ralado, o leite integral, o açúcar e o amido de milho. Leve ao fogo mexendo
sempre até obter um creme homogêneo
e firme. Umedeça os biscoitos no leite.
Em um refratário, monte camadas alternadas de biscoitos umedecidos e do

creme reservado. A última camada deverá ser de creme. Decore com o coco
ralado. Leve a geladeira por 3 horas.

Suflê de cenoura
INGREDIENTES
600ml de caldo de legumes / 1kg de
cenoura / 6 claras de ovo / 10g de fermento em pó / 3 gemas / 120ml de leite
integral / 40g de manteiga sem sal / 3g
de noz-moscada ralada / 120g de queijo
parmesão ralado / sal refinado a gosto /
Para untar e polvilhar 40g de farinha
de trigo / 40g de manteiga sem sal
PREPARO
Cozinhe a cenoura no caldo de legumes.
Escorra e passe pelo espremedor de
batatas. Junte ao purê de cenoura, o
leite, as gemas, a noz-moscada, o queijo,
a manteiga e o fermento. Misture bem.
Bata as claras em neve. Misture delicadamente as claras batidas ao creme de
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PORÇÕES

50
MIN

cenouras. Coloque o suflê em forma
untada e enfarinhada. Leve ao forno a
180°C por 20 minutos. Sirva a seguir.

