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Carta do leitor

Oi, Fábio. A meu ver a honestidade é sempre o melhor caminho.
Se você falar para a sua parceira
que é virgem, provavelmente vai
se sentir menos pressionado. Mas
também é completamente compreensível você ocultar o fato, ou
seja, a decisão é sua. A perda da
virgindade em geral é uma experiência ruim. Falo isso do ponto
de vista feminino, no entanto,
duvido que seja muito melhor
para os homens. Não estou querendo te desanimar, mas a primeira vez normalmente é frustrante.
Porém, como homem, acredito

INGREDIENTES
1 couve-flor / 120ml de creme de leite
fresco / 2 gemas / 40g de manteiga sem
sal / 80g de queijo parmesão ralado /
sal a gosto / ¼ de molho de salsa fresca
picada / Para untar 30g de manteiga
sem sal
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que você possa disfarçar e talvez
se redimir logo em seguida, isso
porque, mesmo que seja uma
transa bem rápida inicialmente,
você poderá dar uma desculpa
qualquer, recuperar-se e, com
certeza, na próxima ereção, vai
fazer um trabalho melhor. Não
fique preocupado com isso. Preocupe-se em ser um amante atencioso. Isso sempre vai fazer você
chegar muito mais longe do que
qualquer outra coisa.

PORÇÕES

6

HORAS

Tiramisu
Vantagem
90% das mulheres na
faixa dos 30 anos
chegam ao orgasmo,
enquanto apenas 23%
das mulheres mais
jovens conseguem.

*O nome é fictício para
preservar a identidade do leitor
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“eliminado” por isso. A função
evolutiva do sexo oral, os
pesquisadores sugerem, estaria
ligada ao orgasmo feminino, que
pode ajudar a aumentar a
satisfação no relacionamento,
encorajar mais relações entre o
casal, entre outras coisas. Do
ponto de vista evolutivo, quanto
mais relações têm um casal,
maiores as chances de
reprodução.

Purê de couve-flor

Diga!
Os homens não têm
bola de cristal e não
vão descobrir qual é
a forma de sexo e
preliminares de que
vocês gostam.

Palavradesexpert
Pesquisadores da Universidade de
Oakland (EUA) resolveram
investigar a hipótese de que o
sexo oral aumenta direta ou
indiretamente as chances de uma
mulher engravidar. Eles
entrevistaram 243 homens
heterossexuais comprometidos e
concluíram que a prática é mais
comum quando o homem tem
maior receio de não agradar à
parceira o suficiente e de ser
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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

S

Tenho 23 anos e sou virgem. Nunca tive um
relacionamento. Gostaria de saber se quando eu
tiver uma namorada devo falar isso para ela logo
ou deixar rolar. Tenho medo de não corresponder
às expectativas de uma parceira e ela não querer
nada comigo. Fábio*
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Sexo é saúde
Alimente-se, hidrate-se
bem e pratique
exercícios físicos. Uma
vida sexual saudável
tem total ligação com a
saúde do seu corpo.

INGREDIENTES
180g de açúcar refinado / 400g de biscoito
amaretto / 200ml de creme de leite fresco /
40ml de licor de amêndoas / 4 ovos / 400g
de queijo mascarpone / Para embeber o
biscoito 120ml de café pronto e adoçado /
100ml de rum / Finalização 30g de cacau
em pó
PREPARO
Separe as gemas das claras. Passe as gemas
pela peneira, bata junto com o açúcar na
batedeira até obter um creme fofo, acrescente o queijo mascarpone, o creme de leite e o
licor. Em outra tigela bata as claras em neve.
Incorpore-as ao creme de mascarpone. Misture o café com o rum. Molhe os biscoitos na
mistura de rum com café. Envolva uma forma inglesa em saco plástico. Montagem
Primeira camada: biscoito embebido na
mistura de café. Segunda camada: creme.
Repita o processo com mais uma camada de
cada. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 6 horas. Desenforme e polvilhe
com chocolate em pó. Sirva gelado.

PREPARO
Lave e higienize a couve-flor. Cozinhe
em água e sal. Escorra a couve-flor e
passe no processador de alimentos.
Junte as gemas, o queijo parmesão, o
creme de leite, a manteiga, o sal e a
couve-flor já processada. Misture bem
até obter um creme homogêneo. Junte
a salsa picada. Coloque num refratário

3

MIN

untado com manteiga. Leve ao forno a
180°C por 20 minutos.

Quibe de forno
INGREDIENTES
10g de alho picado / 30ml de azeite
extra virgem / 250g de patinho moído /
100g de cebola picada / 1 molho de
hortelã fresca / pimenta síria a gosto /
sal refinado a gosto / ½ molho de salsa
fresca picada / 30ml de suco de limão /
125g de trigo para quibe / Para untar
azeite extra virgem
PREPARO
Lave bem o trigo, escalde e deixe de
molho por 1 hora. Passe o trigo numa
peneira fina e retire todo o excesso de
água, deixando-o bem seco. Processe a
cebola, a salsa, a hortelã e o alho até
formar uma pasta. Adicione ao trigo e
misture bem. Tempere com sal e pimenta síria. Misture e reserve. Num
refratário untado com azeite, espalhe o
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PORÇÕES

12

PORÇÕES

95
MIN

quibe. Regue com azeite. Leve ao forno
a 200°C por 35 minutos. Sirva quente.

