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Cebola temperada

ARTE DE KAMILLA PAVÃO

Oi, Tatiana, sou casada há dez anos e tenho
uma ótima relação com o meu marido, mas
às vezes a gente passa por períodos de
seca. Sinto também que falta uma
intimidade física entre a gente e isso diminui
a frequência sexual. Como faço para
melhorar a minha relação? Fernanda*

INGREDIENTES
300g de açúcar refinado / 3g de alecrim
fresco picado / 5g de alho picado / 80ml
de azeite extra virgem / 1kg de cebola
branca / 2 folhas de louro frescas / 10g de
orégano seco / pimenta-do-reino preta a
gosto / sal refinado a gosto / 40ml de
vinagre de vinho branco
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PORÇÕES

Oi, Fernanda. Sem dúvida, a falta
de contato físico entre o casal
diminui a intimidade e consequentemente a frequência na
cama. A pele é um dos maiores
órgãos sexuais que a gente tem,
com milhões de terminações
em volta. Uma das minhas maiores dicas sempre é manter contato físico, independentemente
de ser durante o ato em si, mas
no dia a dia mesmo. Procure
tocar, abraçar e beijar o seu
marido em situações que não
necessariamente sejam sexuais,
como no almoço em família,

enquanto assistem à televisão,
enfim, em situações cotidianas.
Você vai observar que ao tocálo de forma carinhosa haverá
melhora na intimidade física. O
toque aumenta o nível de ocitocina que é o hormônio responsável pelo vínculo, estimulando
a sensação de união do casal. E
isso certamente aumenta a
frequência do sexo. O segredo
está sempre no toque, não se
esqueça dele jamais. Boa sorte!
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Nhocão
de forno
Sexo forçado

*O nome é fictício para
preservar a identidade da leitora

Quatorze milhões de
adolescentes dão à luz
todos os anos,
principalmente como
resultado de
sexo forçado.

Contracepção
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Existe agora o Lick This, que —
acreditem — é um novo
aplicativo para ensinar
técnicas de sexo oral. Como
assim???? A Club Sexy Time
criou o aplicativo para seus
usuários treinaram sexo oral
no celular. Assim que você
entra no site lickthisapp.com, a
partir de um smartphone, ele
pede para você enrolar o seu

celular com plástico-filme.
Depois, ele te sugere três
exercícios diferentes: Up
n’Down (você tem que ligar e
desligar um interruptor com a
língua), Circles (você tem que
girar um apontador de lápis
até cansar) e Freestyle (uma
bola de praia aparece na tela e
você pode ser criativo nos
movimentos).

Duzentos e quinze
milhões de mulheres
não têm acesso
a métodos que
possam evitar uma
gravidez.

Violência
Cerca de 150 milhões
de meninas com
menos de 18 anos de
idade já foram
agredidas
sexualmente.
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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

TATIANA PRESSER

Carta do leitor
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INGREDIENTES
2kg de batatas inglesas / 120g de farinha de trigo / 2 ovos / 40g de manteiga
sem sal / 100g de queijo parmesão
ralado / Recheio 220g de presunto
picado / 220g de muçarela ralada /
Para untar 30g de manteiga sem sal /
Para polvilhar 50g de queijo parmesão ralado
PREPARO
Descasque as batatas e cozinhe em
água e sal. Passe as batatas pelo espremedor ainda quentes. Junte a farinha,
os ovos, a manteiga e o queijo ralado.
Misture até obter uma massa homogênea e firme. Ponha a metade da massa
num refratário untado com manteiga e
coloque uma camada de presunto e
outra de muçarela. Cubra com o restante da massa. Polvilhe com o queijo
parmesão. Leve ao forno a 200°C por
20 minutos.

20

PORÇÕES

12
MIN

PREPARO
Descasque a cebola e corte em fatias
finas. Coloque num pote com tampa,
cubra com água e misture o açúcar refinado. Leve à geladeira por 12 horas. Coloque a cebola numa peneira e lave em
água corrente. Escorra bem a água. Coloque a cebola numa travessa, tempere
com sal, o vinagre, o alecrim, o azeite, a
pimenta, o alho, as folhas de louro e o
orégano. Sirva com torradas.

Carne à oriental
INGREDIENTES
saquê, deixe o álcool evaporar. Junte o
800g de alcatra cortada em tiras / 5g de
gengibre ralado, a cebola, os pimentões e
alho picado / 70g de amendoim torrado /
refogue bem. Finalize com a cebolinha e o
70g de cebola branca em tiras / 1 molho de amendoim.
cebolinha fresca picada / 5g de gengibre ralado / 20ml de molho de soja /
20ml de óleo de gergelim / pimentaPORÇÕES
do-reino a gosto / 70g de pimentão
amarelo em tiras / 70g de pimentão
vermelho em tiras / sal refinado a
gosto / 50ml de saquê mirim
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30
MIN

PREPARO
Tempere as tiras de carne com sal e pimenta. Aqueça o óleo de gergelim, doure as
tiras de carne. Junte o alho e o molho de
soja e refogue bem. Adicione, então, o

