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Minha mulher não gosta de sexo
oral e detesta que eu toque em
seu clitóris, mas eu amo fazer sexo
oral. Isso é assim mesmo? Por favor,
me ajude! Francisco*

Alho em conserva

Rejuvenesça!
Praticar sexo de forma
ativa, em média três
vezes por semana,
rejuvenesce a
aparência em até
12 anos.

Olá, Francisco. O clitóris é o ponto mais sensível do
nosso corpo, ele tem oito mil terminações nervosas. Isso significa que, às vezes, em vez de a mulher
ter uma sensação boa ao ser acariciada na região,
acaba tendo um certo nervoso. Sabe quando a
transa acaba e seu pênis fica sensível? Então, a
sensação é parecida. Uma forma de driblar isso é
aplicar pressão no clitóris, mas não diretamente na
cabeça e sim em cima do capuz. Nesse ponto, você
pode fazer movimentos circulares ou até movimentos de vai e vem, porém, não devem ser leves e sim
intensos. Outra forma é usar um pedaço de seda
como barreira entre seu dedo ou língua e o clitóris.
Sei que não vai ser a mesma coisa, mas você tem
que entender que carinhos leves não são agradáveis para quem sofre de hipersensibilidade lá. Se
ela quiser tentar melhorar essa situação, a masturbação é a melhor saída. Beijos.
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Frango 60
com quiabo
MIN

Bons sonhos
Uma em cada seis
britânicas disseram
que dormem por mais
tempo e mais
profundamente depois
de terem feito sexo.

*O nome é fictício para
preservar a identidade do leitor

Palavradesexpert
MILL
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Ao perceber a
satisfação do homem
durante o ato sexual, a
mulher levanta sua
autoestima e se liberta
sexualmente.
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De acordo com o site Terra, entre as mulheres
homossexuais, a principal justificativa para não
usar o preservativo é que elas acreditam que sexo
entre mulheres não necessita desse tipo de
prevenção. Já entre os homens, parceiro fixo é o
principal motivo para não usar camisinha. A mesma
pesquisa indicou que 33,3% dos jovens do sexo
masculino e 16,7% do sexo feminino já
ultrapassaram dez parceiros sexuais.
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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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INGREDIENTES
20g de alho picado / 60g de banha de porco /
500ml de caldo de frango / 1 molho de cebolinha fresca picada / 3g de cominho em pó / 2
folhas de louro frescas / 200g de cebola picada / pimenta biquinho a gosto / 1kg de quiabo
/ 30ml de vinagre de vinho branco / 1 molho
de salsa fresca picada / 2kg de sobrecoxa de
frango / 40ml de suco de limão / sal a gosto /
200g de tomate sem pele e sem sementes
PREPARO
Deixe o frango de molho numa vasilha com
água e limão. Escorra, retire a pele e limpe
bem. Tempere com sal, as folhas de louro, o
cominho, a pimenta e a metade do alho picado. Frite o frango na banha, virando de vez em
quando para dourar. Junte o restante do alho,
o tomate, a cebola e refogue bem. Junte o
caldo de frango e cozinhe por 30 minutos.
Acrescente os quiabos cortados ao meio.
Cozinhe por mais 10 minutos. Junte a salsa e
cebolinha. Sirva com polenta.

INGREDIENTES
20g de açúcar refinado / 240ml
de água / 1kg de alho descascado
/ 240ml de azeite extra virgem / 4
folhas de louro fresco / 20g de
orégano seco / pimenta calabresa a gosto / 5g de sal / 1 molho de
tomilho fresco / 400ml de vinagre de vinho branco / 240ml de
vinho branco seco
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15
MIN

PREPARO
Leve ao fogo a água, o vinho
branco, o vinagre, o azeite, o
tomilho, o orégano, o açúcar, o
sal, a pimenta e as folhas de
louro. Deixe ferver. Junte o alho
descascado. Deixe ferver por
mais 3 minutos. Desligue o fogo
e deixe esfriar completamente.
Coloque em vidros esterilizados.

Cocada morena
INGREDIENTES
240g de açúcar refinado / 350g
de coco fresco ralado / 1 lata de
leite condensado / Para untar
30g de manteiga sem sal
PREPARO
Leve o açúcar ao fogo para formar uma calda caramelizada.
Junte o leite condensado e o
coco ralado. Mexa até soltar do
fundo da panela. Com a ajuda de
uma colher, forme as cocadas e
coloque sobre uma superfície
lisa e untada com manteiga.
Deixe esfriar.
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