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Oi, Danilo. Que pergunta
complexa! Como eu sou
daquelas que não culpo
ninguém pelas minhas dificuldades e acredito que seja
injusto qualquer um fazer
isso, eu diria que são as
primeiras duas coisas e
excluiria a incompetência
do parceiro. Claro que ele
também tem dificuldade em
relação ao sexo, mas elas
não deveriam ser a responsável pela insatisfação feminina. São anos e anos de

culpa que as mulheres carregam em relação ao sexo.
No entanto, para mim, a
maior dificuldade do alcance do orgasmo é a falta de
conhecimento do próprio
corpo. A mulher não se
conhece e muitas vezes não
quer se conhecer, colocando uma responsabilidade
absurda na mão do parceiro. Espero ter respondido a
sua pergunta.
*O nome é fictício para
preservar a identidade do leitor
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Saudável
Além de estreitar a
relação entre o casal, o
sexo faz muito bem à
saúde, prevenindo
hipertensão e doenças
cardiovasculares.

Gozar para algumas mulheres em pleno
século 21 ainda pode ser uma questão de
tabu, de falta de conhecimento do
próprio corpo, incompetência do
parceiro ou os três juntos? O que você
acha? Danilo*

PORÇÕES

65
MIN

Evite frituras!
O excesso de gorduras
causa má digestão,
gases e também
interfere de forma
negativa no apetite
sexual.

Bacalhau
de forno

ARTE DE KAMILLA PAVÃO
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se esconde, sinta a cavidade
da sua vagina. Faça tudo
isso num clima calmo e
sereno, num momento em
que não vá ser
interrompida. Crie um clima
para você mesma e, quem
sabe, se não for demais para
uma só vez, aproveite para
tentar se masturbar e
descobrir as diferentes
sensações que você pode
experimentar.

Sem par
Alguns assexuais se
bastam. O amor por si
mesmo é suficiente, e a
masturbação resolve
as necessidades
sexuais deles.

Bolinho de arroz
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PORÇÕES

INGREDIENTES
400g de arroz cozido / 4 ovos / 120g de farinha
de trigo / 100g de queijo parmesão ralado / 5g
de fermento em pó / 120g de azeitona verde
picada / ½ molho de cebolinha fresca picada /
sal refinado a gosto / pimenta-do-reino branca a
gosto / ½ molho de salsa fresco / Para fritar
800ml de óleo de soja

45
MIN

PREPARO
Misture o arroz, os ovos, a farinha de trigo, o
queijo, o fermento, a salsinha e a cebolinha.
Tempere com sal e pimenta. Forme os bolinhos e reserve. Numa frigideira funda, aqueça o óleo e frite os bolinhos. Retire com espumadeira e coloque sobre papel absorvente.
Sirva quente.

Palavradesexpert
Como pode existir uma
parte do seu corpo que
você não conhece, que você
não toca? Até seu
ginecologista já viu e você
não? Isso não faz o menor
sentido, está mais do que na
hora de mudar isso. Vamos
lá: abra suas pernas e
coloque um espelho lá.
Aprenda como sua vagina é
fisicamente, explore-a, veja
suas dobras e onde o clitóris
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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

l
n

INGREDIENTES
200ml de azeite extra virgem /
15g de alho picado / 5g de alecrim fresco / 1kg de bacalhau
em postas dessalgado / 150g
de cebola branca ralada / 5g de
coentro em grão / pimenta-doreino branca a gosto / sal refinado a gosto
PREPARO
Unte um refratário com a metade do azeite. Coloque o bacalhau, o alho, a cebola, o alecrim, o
coentro em grão, a pimenta e o
sal. Regue com o restante do
azeite. Cubra com papel alumínio. Leve ao forno por 30 minutos. Retire o papel e deixe no
forno por mais 30 minutos.

Bolo de
chocolate
INGREDIENTES
Massa 120g de açúcar refinado / 240g de
cacau em pó / 300ml de creme de leite fresco
/ 480g de farinha de trigo / 20g de fermento
químico / 1 lata de leite condensado / 120ml
de leite integral / 100g de manteiga sem sal /
4 ovos / Para untar e polvilhar 30g de chocolate em pó / 30g de manteiga sem sal /
Cobertura 300g de chocolate meio amargo
em barra / 200ml de creme de leite fresco

neve e incorpore-as à massa delicadamente.
Unte e polvilhe o tabuleiro. Coloque a massa.
Leve ao forno a 180°C por 35 minutos. Cobertura Corte o chocolate em pedaços pequenos.
Aqueça o creme de leite em banho-maria, junte
o chocolate, mexa até derretê-lo e obter um
creme liso. Desenforme o bolo morno. Cubra
com o creme de chocolate. Sirva a seguir.
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PORÇÕES

45
MIN

PREPARO
Na batedeira, junte as gemas e o açúcar, bata
até dobrar de volume. Junte a manteiga e bata
por mais 3 minutos. Acrescente o creme de
leite, o leite condensado, o leite, a farinha de
trigo, o cacau e o fermento. Bata até obter uma
massa lisa e homogênea. Bata as claras em

