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Phụ nữ ít khi chủ động chuyện chăn gối bởi họ bị chịu nhiều tác động do khách quan, chủ
quan gây ra: áp lực công việc, chăm sóc con cái, quan hệ mẹ chồng nàng dâu... Vì thế, hơn ai
hết, các ông chồng muốn vợ “yêu” ngoài việc chia sẻ công việc, an ủi tinh thần thì việc tiếp sinh
lực yêu cho vợ bằng các món ăn cũng khiến chuyện phòng the của vợ chồng bạn cải thiện hơn
nhiều.            

  
      

- Trứng gà, trứng cá chép nấu đậu phụ: Đậu phụ tươi 400g, trứng gà ta 1 quả, trứng cá chép
100g, gừng, bột mì, hành, xì dầu, rượu, nước, gia vị đủ dùng. Đậu phụ chần qua nước nóng rồi
thái miếng to. Lòng trắng trứng gà hòa cùng với bột mì, gia vị. Cho chảo mỡ nóng rồi thả đậu
phụ đã nhúng qua lòng trắng trứng rán vàng để vào đĩa. Trứng cá chép cùng các gia vị khác
cho vào nồi đun chín rồi đổ nốt chỗ bột mì còn lại vào để tạo độ sánh. Sau đó đổ nước sốt trứng
cá lên trên đậu đã rán vàng là dùng được. Khi ăn nên ăn nóng, ăn cùng cơm, 2 lần/tuần. Món
ăn có tác dụng mát gan, bổ tinh trợ dương, dùng cho phụ nữ âm lạnh do gan khí uất kết.

  

- Thịt gà hấp rượu nếp: Gà trống 1 con, rượu nếp 50ml, gia vị, dầu ăn đủ dùng. Gà làm lông,
bỏ nội tạng, rửa sạch chặt miếng rồi rang qua cho săn thịt. Cho gà và rượu vào bát to hấp cách
thủy tới khi gà chín mềm là dùng được. Mỗi tuần nên ăn 1 lần, những phụ nữ ít có nhu cầu tình
dục nên ăn.

  

- Canh phục linh nấu với hạt sen: Phục linh 15g, hạt sen 40g, đường trắng, nước đủ dùng. Hạt
sen bóc vỏ, bỏ tâm. Ngâm hạt sen vào nước nóng khoảng 2 giờ. Phục linh rửa sạch rồi ngâm
vào nước lạnh 30 phút sau đó bỏ cùng vào với hạt sen. Đun to lửa, vớt bọt rồi chuyển sang nhỏ
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lửa tới khi hạt sen chín mềm, nêm đường vào là dùng được. Khi ăn bỏ bã phục linh ra. Món ăn
này có tác dụng dưỡng tâm, an thần, dùng cho chị em tâm tỳ thương tổn, thận dương hư, hay
nằm mơ về chuyện ấy.
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