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chelo
VIOLONCELO, a: no México, pelirrubio.

cheme
CHEME: Pequena medida para fluidos utilizados pelos hebreus e gregos, que continha 2 colheres.

chemecar
Chemecar: Aragão, gemendo, chorando.

chemeco
Chemeco: Aragão, gemido, gemido.

chemecón
Chemecon: Em Aragão, a pessoa que está reclamando.

chen
Chen: Género de aves anseriformes da família das aves aquáticas que vivem na América do Norte e do mar de Bering.

chenan
Chenan: Em Marrocos, à terra da população.

chenca
CHENCA: Na Colômbia, em dinheiro.

cheng
Cheng: Músico chinês, tipo de órgão portátil rudimentar, composto de 16 tubos de instrumento de bambu de diferentes
tamanhos e fornecido com alguns guias, que são inseridos em uma caixa de som e que é alimentado a ar por um tubo
de sopro pequeno.

chengo
Conceição: Pedrezuela gravado pelos índios caribes e perfurado em uma extremidade para prepará-la e usar o sartales
deles em colares, pulseiras e encantos.

chengo
Conceição: Neque, roedor.

chenilla
CHENILLE: Tecido macio como veludo.

chenir
CHENIR: Pequena medida para os agregados usados na Grécia, que correspondia ao alqueire do Quad de Castilla.

chenus
CHENUS: Medição de estradas e caminhos da Grécia, contendo 2 parasanges.

chepe
CHEPE: Em Honduras, livro de consulta; caderno de notas.

chercos
CHERCOS: Município espanhol da província de Almeria.

cherepo
CHEREPO: na Costa Rica, Basilisco.

cherif
CHERIF: Moeda de ouro do Egito, equivalente a 28 reales de vellón.

cherifin
CHERIFIN: moeda de ouro usado em Cambaya, nos Estados do grande Mughal e do grande senhor, equivalente a 48
real do velo.

chermoula
CHERMOULA: Marinado muito típico de alguns alimentos do Magrebe.

chernobilita
Chernobilita: Tecnogenico Mineral de silicato cristalizado com conteúdo elevado de urânio.

cherokee
CHEROKEE: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

chersomanes
Chersomanes: Um género de aves passeriformes da família das cotovias que vivem na África do Sul.

cheruskia
CHERUSKIA: Número de asteroide 568. da série.

chesa
CHESA: moeda de ouro que foi cunhado em França no tempo de Felipe o belo e vale 30 salários.

chey
CHEY: Em Chile, manceba, concubina.

chi
CHI: medida para os agregados e, em particular, para o arroz, usado em Sião.

chiapas
CHIAPAS: Estado do México.

chiapo
CHIAPO: Na Colômbia, nome vulgar de um gênero de palmeiras.

chiar
CHIAR: Salamanca, grito, grito.

chiba
CHIBA: Na Colômbia, mochila.

chibarras
CHIBARRAS: No México, calças de cabedal.

chiberro
CHIBERRO: Em Honduras, cayote de cidra.

chibuleo
Chibuleo: Pueblo indígena, localizada na Serra central do Equador, pertencentes aos povos e nacionalidades Kichwa
do Equador, no sudoeste da província de Tungurahua.

chicago
CHICAGO: Asteroide o número 334, da série.

chicali
MUNDOS: Pássaro das florestas do Panamá notável pelos tons brilhantes e ricos de sua plumagem.

chiccan
CHICCAN: na mitologia maia, espírito da chuva.

chicharo
ERVILHA: Na Colômbia, charuto de má qualidade.

chicharo
ERVILHA: Ervilha, grão de bico, judeu.

chicharron
Carne de porco: Em Cuba, árvore selvagem da família da Combretaceas cuja madeira dura é usada para caminhões,
moinhos e rodas de moinho de café.

chichas

CHICHA: Salamanca, carne picada, preparado para o vinculador.

chichero
CHINCHERO: Na Colômbia, pão doce, feito com farinha de trigo, em um segmento.

chichero
CHINCHERO: No Panamá, mosquito loira abundante perto dos recipientes em que o chicha de milho fermentado.

chichero
CHINCHERO. Dipsomaníaco músico e ruim.

chichi
CHICHI: Linguiça, salsicha.

chichi
CHICHI: Linguiça, salsicha.

chichis
PEITOS: Pan de Migas.

chicho
CHICHO: Terry pouco de cabelo que cai na frente e é própria do penteado de mulheres e crianças.

chichonera
CHICHONERA: Chapéu de palha com uma seção semicircular todos ao redor, para que as crianças, receber golpes na
cabeça quando começar a andar.

chichorra
Chichorra: município aragonesa de quinto de Ebro, cordeiro ou porco miudezas.

chicoca
CHICOCO, CA: No Chile e coloquialmente, de baixa estatura.

chicoca
CHICOCO, CA: No Chile e coloquialmente, criança.

chicoca
JORNALISTA: Cidade de Angola na província do Moxico.

chicolongo
CHICOLONGO: Em Cuba, covinha, jogos rapazes.

chicot
CHICOT: E.U., no Condado de Arkansas.

chicota
ESCUNA: Jesus é as longas caminhadas sem uma pausa que os portadores nas procissões da semana Santa.

chicota
LAZURITA: Minério dos tipo Tectossilicatos, pertencente ao grupo da feldespatoides; ânions de aluminossilicato de
sódio e cálcio cristaliza no sistema isométrico cúbico.

chicote
CHICOTE: Na Argentina, Colômbia, Venezuela e México, esboço de charuto.

chicotera
CHICOTERA: No Chile, suspensor.

chicotillo
CHICOTILLO: Na Bolívia, couro grosso divide mercado, usado como um chicote para os cavalos.

chicotillo
CHICOTILLO: No Peru, prata cadeia que representa o chicote dos escravos que é usado em uma dança tradicional.

chifle
CHIFLE: Chifre de balão, fechado com um bico, em que a pólvora foi mantida fina para peças Prime de artilharia.

chiflón
CHIFLÓN: Em México, o colapso de pedra solta dentro das minas.

chifo
CHIFO: Em la Mancha e entre as mulheres, mecha de cabelo.

chifon
CHIFFON: tecido de seda transparente e de tecido como o vestido.

chiga
CHIGA: grande árvore de Guayana, cujo fruto produz um amido usado para fazer pão e bolos.

chigiriki
Chigiriki: Braços japonês de mangual.

chigo
CHIGO: Em Venezuela, feijão de árvore de liso de ramos e folhas alternativo e inparipinnated.

chigre
MOLINETE: em Múrcia, tornear as barragens de alavanca.

chigre
MOLINETE: em Múrcia, tornear as barragens de alavanca.

chijol
DOGWOOD jamaicano: Nome Vulgar dado no México para o zompancle típico ou um parente do mesmo género da
variedade vegetal.

chikwangue
CHIKWANGUE: pão de mandioca maceradas, envolto em uma folha de banana e cozido em água, tradicional na bacia
do rio Congo.

chilacate
CHILACATE: No México, eu assobio feito de Reed.

chilacoa
CHILACOA: Na Colômbia, espécie de perdiz ou Woodcock.

chilala
Alan: Nome Marrocos de uma irmandade religiosa.

chilanco
CHILANCO: Na América, chamado assim, lavadores de ouro, no fundo de poços.

chilapa
CHILAPA. -Cidade do México, no estado de Guerrero e município de Chilapa de Alvarez.

chilaquil
CHILAQUIL: No México, chapéu velho desfeito e cabisbaixo.

chilazo
CHILAZO: No México, pulverização é feito chile ardente, para conduzir afastados vermes, ratos, etc.

chilcuautla
Chilcuautla: Município do México, no estado de Hidalgo. -(Chilcuautla com C, letras maiusculas).

childrenita
Childrenite: Fosfato de alumínio, ferro e manganês, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

chilea

Chilea: Fitoterapia do Peru.

chileajo
Chileajo: No México, eu ensopado de legumes ou carne preparados com pimenta e alho

chilecaldo
Chilecaldo: No México, eu guisado de carne de bovino, carne de porco, cozido com tomate, cebola e alho picado que é
aromatizado com coentro e inclui tamala abóbora ou Castela, fresco chilhuacles feijão mayesos e, às vezes, pimentão.

chilehuate
Chilehuate: Veracruz de milho masa que Tamale recheado com feijão frito com cebola, serrano Chiles, abobrinha e
amendoim picado, envolto em palha de milho, para acompanhar a carne mole ou pacote.

chilevinagre
Chilevinagre: No México, preparação que contém cebola, cenoura, chile e, se possível, palma e jovens da orelha que é
adicionado ao tomilho, orégano, pimenta, sal, açúcar ou açúcar mascavo e vinagre depois.

chilhuaque
Chilhuaque: No México, o chile ancho.

chilillo
Chilillo: No México, planta herbácea da família da poligonaceas, que produz folhas de sabor picante.

chilindrina
Chiquinha: No México, doce, macio, buço e pão integral é claro, de forma circular com massa de crostas de cor clara
sobre sua superfície em que lá é açúcar em grânulos de gordura.

chilinguear
Chilinguear: Na Colômbia, balançando, balançando.

chilito
Chilito: 1: no México, a fruta requintada. -2: chile pasilla de salsa com Jalapeños, cenoura e repolho, em conserva,
vinagre de abacaxi, alho, orégano e sal.

chilizate
CHILIZATE: Em Honduras, indignado, furioso.

chilladera
CHILLADERA: Uma ferramenta com que imitou a voz de coelhos.

chille
CHILLE: No Chile, nome dado para a gaivota.

chillón
Sibilante: Prego para tabelas de chilla.

chilmecate
CHILMECATE: No México, a planta Solanum do nome.

chilmol
Chilmol: No México, simples molho de tomate, cebola, alho e sal costumava acompanhar tamales e snacks.

chilmolera
Chilmolera: No México, utensílios de cozinha que faz a função do molcajete.

chilnanacate
Chilnanacate: No México, enchilado fungo.

chilnanagame
Chilnanagame: No México, cogumelo barriga azeda.

chilnecualtole
Chilnecualtole: No México, bebida peculiar prepara-se como um mingau branco, mas contém chile amarelo.

chilo
Chilo: Aragão, grito, grito.

chilocle
Chilocle: No México, beba o uso doméstico e às vezes ritual.

chilorio
Chilorio: No México, eu guisado vermelho da carne de porco cozida em um molho de pimentas vermelhas ou pasilla,
alho, orégano, cominho, pimenta e vinagre.

chilote
CHILOTE: Na Nicarágua, sabugo de milho até que o grão é formado.

chilpachole
Chilpachole: No México, caranguejo caldo aromatizado com chile chipotle, tomate e milho como espessante,
Wormseed.

chilpan
Eles CHILPAN: 1: no México. enchilado fungo. -2: raw preparação feita com chiles, pimenta e sementes de gergelim,
misturada com carne de porco crua.

chilpaya
Chilpaya: Em México, chili Piquín ou chile Chiltepin.

chilpocito
Chilpocito: Caldo de legumes que normalmente carrega milho, batatas, abóbora, partes do abacate e beldroega, que é
adicionada a um molho.

chilpoposo
Chilpoposo: Eu ensopado de legumes e charales preparado em um molho de tomate e chipotle chile engrossado com
massa de milho.

chilposole
Chilposole: Feijão e quelites selvagem aromatizado com caldo de Chipotle.

chilposontle
Chilposontle: No México, eu guisado de caldo de carne feito de galinha, ao qual é adicionado slasa de chile chipotle,
tomates e epazote no ramo.

chilpozo
Chilpozo: Stew que é preparado com carne, tomate e molho de cebola e você pode levar chuchu, milho, feijão verde e
também epazote, abóbora tenra e coentro no ramo.

chilpozontle
Chilpozontle: Sopa ou ensopado geralmente contendo guias chuchu, vaca de linguagem serralha, grasspea e
aromatizado com sal, epazote, cebola e chile guajillo de cacto.

chilro
Chilro: Na Galiza, caldo de carne sem gordura ou substância.

chiltatis
Chiltatis: No México, nome dado ao pó de sementes de gergelim, sementes de girassol e amendoim, que são torrada e
temperada com pimenta e sal.

chiltepec
Chiltepec: Em México, chili Piquín ou chile Chiltepin.

chiltepinero
Chiltepinero: Feito argamassa para moagem de chiltepines, feita com madeira de palo fierro sendo originalmente do
estado de Sonora.

chiltomate
Chiltomate: No México, tomate com molho habanero inteiro, cebola, sal e, por vezes, coentro.

chilton
CHILTON: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

chiluca
CHILUCA: No México, anfibolica traquito.

chima
CHIMA: Na Bolívia, salvo para o trigo com manteiga.

chimaera
Chimaera: Número de asteroide 623, da série.

chimalma
Chimalma: Na mitologia mexicana, deusa da fertilidade, padroeiro da vida, morte e renascimento guia.

chimango
Chimango CARACARA: No Chile e no Peru, amarelo.

chimangos
Chimangos: Fried farinha de trigo e milho sob a forma de pastilhas ou caras fotos, sendo semelhante ao sweets
Donuts.

chimbador
CHIMBADOR: 1: no Peru, montando para vadear os rios-2: no Peru, guia fazendo índio no vau do rio.

chimbaguele
CHIMBAGUELE: Participou da música e dança de origem africana que se realiza em Estados venezuelanos de Zulia e
Trujillo.

chimbar
CHIMBAR: 1: no Peru, atravessando um rio-2: no Equador, mohatrar.

chimbila
CHIMBILA: Na Colômbia, bat.

chimbombó
CHIMBOMBO: Planta planta originários da África e introduzida no assistente, que ocorre em climas quentes. Também
quiabo, Giovana e quiabo.

chimborazo
CHIMBORAZO: Província do Equador e vulcão situado na província de 6310 m de altura.

chimborote
Chimborote: No México, massa de pão de trigo, ovo e açúcar.

chimeco
CHIMECO, CA: no estado mexicano de Guerrero, disse é que tem a cara suja, menino, carvão ou animal.

chimeco
CHIMECO, CA: em Guatemala, disse que é para aquelas crianças que têm loira do cabelo,

chimichanga
CHANGA: prato que é consumido no México e Texas, consistente em uma tortilla de farinha no coldre, recheado com
carne desfiado e frito.

chimila
CHIMILA: Jesus é dos individuais pertencentes a uma tribo que é encontrado em estado selvagem nas florestas de
Sierra Nevada de Santa Marta. na República da Colômbia, alimentando-se quase exclusivamente de caça e vivendo na
ociosidade.

chimo
CHIMÓ: Na Venezuela, uma espécie de tabaco extrato de geleia.

chimole
CHIMOLE: Na América, guisado de chile.

chimon
CHIMON: Na Nicarágua, escoriação formada na pele, esfregando-se com alguma coisa.

chimó
CHIMO: no estado de Michoacán, no México, álcool, aguardente comum.

chimpa
Isabel Maria: Catamarca, flor feita com lã tingida em cores brilhantes que crianças, na designada estão decoradas.

chimpa
Isabel Maria: Catamarca, trança feita com cabelo.

chimpa
Isabel Maria: Em México, mistura ou medicinal bebida feita de água, garrafa e pinole.

chimpa
Isabel Maria: Em Michoacán, anca cavalo redona, colisumido.

chimpa
CHIMPA: Jogo de cartas de verdade.

chimpilo
CHIMPILO: No Chile, redrojo, bando de uvas, pouco e tarde.

chimpun
TOALHAS: no jargão, pistola, revólver.

chimpun
TOALHAS: banda filarmónica, a banda.

chimuchina
CHIMUCHINA: No Chile e coloquialmente, um conjunto de coisas sem ordem ou concerto.

chimú
CHIMÚ: Povo indígeno que vivia no norte do Peru.

chin
QUEIXO: Estado da Birmânia.

chinaca
Chinacá: A família de Asteraceae de radical deixa planta herbácea e cuja raiz é uma espécie de quiote.

chinacate
CHINACATE: No México, galo ou galinha sem penas.

chinachina
CHINACHINA: América, china, raiz medicinal.

chinapo
CHINAPO: Em México, obsidiana, pedra vulcânica.

chinapopo
CHINAPOPO: Em Honduras, maior do que o feijão comum, cultivado entre os arbustos do país.

chinar
ZEZO: Cantábria, com raiva.

chinarrear
CHINARREAR: Dentes em Salamanca.

chinata
CHINATA: Em Cuba, mármore, bola para jogar a covinha.

chincharo
CHINCHARO: Na Colômbia, dado, cúbicos para fazer a peça.

chinche
BUG: Inseto Hemíptero de vermelho escuro e achatado do corpo, que segrega uma substância de odor e suga o
sangue, produzindo mordidas irritantes,

chinche de mezquite
Bug de algaroba: no México, xamue, inseto da ordem Hemiptera.

chinchelero
CHINCHELERO: No Chile, tabernero.

chinchemoyo
CHINCHEMOYO: No Chile, chinchemolle, inseto.

chinchero
CHINCHERO: Em Guatemala, sol em laplaza touros de lado.

chinchilla
Chinchila: No México, que Pepita, termo na Península de Yucatan, algumas vezes tamanho semente de abóbora.

chinchorriar
Chinchorriar: Município aragonesa de Quinto de Ebro, levam a fofoca.

chinchorro
CHINCHORRO: Em Cuba, nome vulgar um grande erro.

chinchorro
CHINCHORRO: No México, pouco recua, pequeno rebanho, rebanho de ovelhas menos de cinco.

chinchulines
Tripes: No México, prato feito de costelas de cabra ou ovelha, Golden lentamente e servido com tomates verdes e
molho guajillo de chile.

chincoyote
Chincoyote: Variedade de lagarto que habita o vale de Mezquital no estado mexicano de Hidalgo. Também xincoyote.

chincua

Chincua: No México, chamado, Annonaceae de frutas de polpa branca.

chincuil
Chincuil: Em México, maguey vermelho ou chinicuil worm.

chinculhoa
Chinculhoa: Tortilla de milho cheia de preto ou feijão, coentro e pimentão verde. Também chinculguajes,

chincuya
Chincuya: No México, chamado fruto pertencente à família Annonaceae.

chindata
Chindata: No México, acácia, l como árvore leguminosa.

chinecuatole
Chinecuatole: Atole ferstivo quem se prepara para celebrar o crescimento da milpa e prepara-se com a massa e as
primeiras espigas da colheita. Também chinequatole.

chinela
CHINELO: Traça do caminhão.

chinesca
Chinoiserie: Chinatown na cidade de Mexicali, Baja Califórnia.

chinesco
CORTE: Idiofone de golpe indireto que soa para apertar um número de objetos metálicos, pendurados em um quadro.

chinga
DROGA: Na América, gambá, gambá.

chingabi
Chingabi: No germania, pino.

chingaditos
Chingaditos: Sobremesa feita com batata doce sol por cinco dias e depois cozido em forno de lenha, para que eles
geram seu próprio mel e finalmente banhado com mel de açúcar mascavo.

chingadura
CHINGADURA. -Ação e efeito de merda é.

chingo
I: CHINGO Na América, diz rabón animal.

chingo
I: CHINGO No Panamá, as Bermudas do traje usado pelos agricultores.

chingoleta
CHINGOLETA: Cambalhota criança.

chingon
CHINGON: Batida com mangas e um colar usado por mulheres, banhos em rios e córregos.

chingon
CHINGON, AT: Irado, propenso a raiva.

chini
CHINI: Na Alemanha, a pátria.

chinininga
Chinininga: Nome qie ignorar uma planta escrofulariacea no Peru.

chinique
CHINIQUE: nas Ilhas Canárias, cada deles três pedras que são colocadas na ilha do fogão.

chino
Chinês: Filtro cónico equipado com uma alça.

chinta
Armando Costa: em El Salvador, boneca de pau feio.

chintete
CHINTETE: espécie de lagarto do México.

chintextle
Chintextle: Colar do chile de terra em Oaxaca, costumava para comer limpou em tortilhas.

chio
CHIO: Cidade de Angola na província do Bengo.

chionis
Chionis: Gênero de aves caradriformes da família Chionididae conhecido como pombas Antárticas ou chicovainas.

chiotilla
Chiotilla: No México, jiotilla, fruta da família do cacto.

chipa
CHIPA: Na Colômbia, impulsor ou segmento para carregar a cabeça, manter uma tigela redonda, etc.

chipa
CHIPA; Na Bolívia, mentir, mentir inconsistente.

chipa
CHIPA: Na Colômbia, cesta de palha usada para coletar frutas e legumes.

chipe
ROUXINOL: na Germânia, a verdade.

chipiar
Chipiar: Aragão, molhado.

chipil
Chipil: No México, o nome de algumas plantas do gênero Crotalaria, da família das leguminosas. Também chepil.

chipili
CHIPILI: No México, o penúltimo filho da família.

chipilo
Vêneto: Em Bolívia, fatias de banana fritado, que levarão frequentemente como provisões de viagem.

chipiona
Chipiona: Bebida fresca de raspas de limão, que está fluindo em água com açúcar e gelo picado, de cor verde intenso.

chipisa
CHIPISA: Na Nicarágua, uma chuva. -

chipisa
CHIPISA: Colmeia que dá pouco de mel.

chipocle
Chipocle: Seco e fumado textura de enrugada e marrom escura do Chile.

chipond
CHIPOND: pesa espessa que é usada em muitos países do norte da Europa.

chipotle
Chipotle: No México, fungo pancita.

chipozote
Chipozote: No México, chilposontle, ensopado.

chiprar
CHIPRAR: hover.

chips
Fichas: Em México, fatias finas de batata, batatas fritas e biscoitos, que são vendidos em sacos.

chiquero
Chiqueiro: Aragão. pessoa que gosto muito de crianças.

chiquilichis
Chiquilichis: No México, consumidos em Larval e crisalido na área da região Mixteca poblana de insetos.

chiquillanes
Chiquillanes: Aldeia indígena nômade que habitavam a zona central do Chile, entre a Cordilheira dos Andes e Chillán e
a província argentina de Mendoza.

chiquinte
Chiquinte: No México, cogumelo comestível que é consumido na zona Huasteca Hidalgo.

chiquita
Chiquita: No México, restos de carne deixado no fundo da panela, cozinhando carnitas, cujas vendas são realizadas na
cidade do México.

chira
1.-CHIRA: na Colômbia, jiron, rasgado pedaço de pano.<br>2.-CHIRA: na Costa Rica, espata de bananas, a banana ou
a banana.<br>3.-CHIRA: em El Salvador, úlcera, ferida.<br>4.-CHIRA: Rio do Equador e Peru que nasce na Cordilheira
dos Andes equatoriano e está contido no Poechos reservatório.<br>5.-CHIRA: em Honduras, focinho, corretamente a
borda fora o focinho do porco.<br>6.-CHIRA: variedade de lagarto.<br>7.-CHIRA: hen com as penas
eriçadas.<br>8.-CHIRA: em Catamarca, mulher de calcinha com randas, que vem até os joelhos.

chirajo
CHIRAJO: Longo caminho ou coisa há muito tempo.

chiretas
CHIRETA: Prato típico da culinária de Aragão, que consiste de intestino de cordeiro costurado e recheadas com arroz
temperado e moela, pulmão e coração.

chiribiqui
CHIRIBIQUI: Cáceres, pessoa inquieta.

chirigua
CHIRIGUA: Pote de terracota para depositar a água.

chirigua
CHIRIGUA: No Equador, árvore de madeira solta que dá uma semelhante para o ceibo lã. -

chirigua
CHIRIGUA: Em Chile, o enxofre, comum na família de tentilhões pássaro fêmea.

chirimia
CHARAMELA: Na América e coloquialmente, pessoa falante e desagradável.

chirimole
Chirimole: Frutos e folhas de plantas diferentes que são utilizadas, especialmente em determinadas áreas de Oaxaca,
para o desenvolvimento de uma variedade de toupeira amarela. PD, para os significados enviada: constato com
verdadeiro estupor, a leveza de um colaborador, com ênfase no erro, na escrita de algumas palavras, acrescentando
que eles devem ser escritos em letras maiusculas. Há palavras que, sendo o significado que não seja o conhecido por
estes contribuintes, marca o mal escritos, quando eles são palavras que se referem aos nomes comuns e devem ser
escritas em letras minúsculas. Os nomes comuns, no início da frase ou após o ponto, se eles devem ser escritos com
uma letra maiuscula. Eu não iria induzir a erro para o neófito, bem ou mal escrito nada. . . por isso, é o sentido de
significado. org. Muito obrigado.

chiripa
Sorte: em Venezuela, uma espécie de barata.

chirivel
CHIRIVEL: Município espanhol da província de Almeria.

chirla
CHIRLA: Rato de Montesa de longa, peluda espada em forma de cauda.

chirla
CHIRLA: canto agudo, estridente de algumas aves.

chirla
CHIRLA: Molusco da família dos moluscos, mas de tamanho menor.

chirlo
CHIRLO: Bateu ligeira dado com a palma da mão, bofetada.

chirlo
CHIRLO: Na Argentina, insípido, insosso.

chirlo
CHIRLO: Na Argentina, Lash nas nádegas.

chirlomirlo
CHIRLOMIRLO: Salamanca, sapinhos.

chirlon
CHIRLON: na Germânia, charlatão, falador.

chirlón
CHIRLON: na Germânia, charlatão, falador.

chirolo
CHIROLO: No Chile, meio centavo.

chiron
QUÍRON: Náutica, mordida de madeiras que possuem samago.

chironda
Chironda: em El Salvador, prisão (dos prisioneiros).

chirote
CHIROTE: em Equador e Peru, nome de uma espécie de Linnet, pássaro canoro e domável.

chiroxiphia
Chiroxiphia: Um género de aves passeriformes da família da pipridos, que são distribuídos na região Neotropical e são
conhecidos como pular ou dançarinos.

chirón
QUÍRON: Sting da floresta que têm samago.

chirpia
CHIRPIA: Carvalho ou castanheiro noval.

chirpin
CHIRPIN: Em Honduras, vaca de cor de gado em que pequenas manchas alternadas de branco e amarelo.

chirpin
CHIRPIN: Em Honduras, gado de cor vaca em que suplente pintar pequeno branco e amarelo.

chirre
Vermelho: em Puerto Rico, aves aquáticas.

chirre
Vermelho: Na Nicarágua, esparsa, insípido, sem sentido, chirle.

chirrear
CHIRREAR: contagem indiscretamente secreta, fofoca.

chirreo
CHIRREO: Charloteo, comadreo, fofoca.

chirrete
CHIRRETE: Na Colômbia, gota a gota de um líquido também saindo violentamente.

chirrete
CHIRRETE: Em Múrcia, muito pequenos peixes como anchovas.

chirrete
CHIRRETE: Na Andaluzia, pele de cordeiro, bezerro recental.

chirula
1.-CHIRULA: Piccolo do país Vasco.2.-CHIRULA: em Castejon, boina.

chirulo
CHIRULO: Arnedo, alperce, quando esta verde.

chiruza
Quando se joga algo profissional, apenas por diversão

chisga
CHISGA: O nome de um género de aves conebills colombiano.

chish
CHISH: Em El Salvador, voz indicando repulsa ou atitude de impedir que algo grave.

chish de chicharrón
Chicharrón Chish: No México, lugares de torresmos.

chismorrero
Chismorrero: Aragão, falador fofoca, Nosy.

chispudo
CHISPUDO, DA: em Guatemala, smart, pronto, viva, com iniciativa.

chit
CHIT: No Chile, Interjeição significa "silêncio".

chita
Chita: Em México, bolsa ou mochila onde o itacate é salvo.

chitarra
Chitarra: No México, libélula, brilhante cor metálica com quatro asas membranosas.

chitlacoche
Chitlacoche: Em México, cuitlacoche, huitlacoche, fungo parasita.

chito
Chito: Seco e salgado carne de cabra que é consumida em Puebla e Veracruz.

chiton
POLYPLACOPHORA: Molusco abundante nas Filipinas, que tem a concha composta por oito peças da córnea em uma
fileira e as brânquias em forma de flocos.

chitonisca
CHITONISCA: Um tipo de túnica que antigamente usado os gregos em vez de camisa.

chitón
QUÍTON: Túnica dentro sob a forma de geralmente usado entre a camisa sem mangas de gregos antiga.

chiva
CHIVA: Município de Valência.

chivata
Dedo-DURO: Na Andaluzia, bastão ou vara de pastor.

chivatillo
Chivatillo: Em México, papalo, papaloquelite, planta comestível.

chivatitos
Chivatitos: No México, cabra, planta selvagem nativa para este país.

chivato
CALIBRE: Na Colômbia, variedade de pimenta muito forte.

chivear
CHIVEAR: Na Nicarágua, jogar dados.

chivear
CHIVEAR: Na Colômbia, ganhe dinheiro com moderação.

chiviar
CHIVIAR: Família e vulgarmente, adulterar um licor para venda ao público.

chiviar
CHIVIAR: Saia de casa.

chivichanga
Chivichanga: Antojito típica do estado mexicano de Sonora. Também Changa.

chivichanga de ostión
Ostra Chivichanga: Tortillas de milho recheadas com ostras estufadas de cebola, tomate e jalapeño, enrolado e frito em
óleo.

chiviri
CHIVIRI: No México, furar ou longo Reed com pico e remo anexado à ponta.

chivirito
CHIVIRITO: Em México, Mesquite, árvore genealógica de leguminosa.

chiviscoyo
CHIVISCOYO: No México, pássaro do novo mundo codorna familioa que inclui os perus selvagens, codornas, perdizes
e faisões. G.r. também.

chivitos
BODE: Planta selvagem da família Portulacacea, nativa do México.

chivo
BODE: Em Cuba e coloquialmente, bicicleta.

chivo
BODE: Lagoa em onde ele pegou a borra de óleo.

chivo
BODE: Na América, ônibus pequeno.

chivo
BODE: Em El Salvador e Guatemala, dice jogo.

chivo

BODE: Na Venezuela e coloquialmente, homem de prestígio.

chivo
BODE: Na Venezuela e coloquialmente, homem de prestígio.

chix de chicharrón
Fried Chix: no México, lugares de carne de porco, sobras frito.

chícharo
ERVILHA: No México, estagiário de oficina, aprendiz.

chícharo gandul
Ervilha de Gandul: família Bush anual ou perene.

chínfano
CHINFANO: A pessoa que mais incomodam.

chínipas
CHÍNIPAS: Município do México, no estado de Chihuahua.

chlamydera
Jardineiro: Um género de aves passeriformes da família da ptilonorrinquidos, que vivem na Austrália e Nova Guiné.

chlamydotis
Chlamydotis: Gênero de otidiformes de pássaro da família do otididos conhecido como hubaras.

chlidonias
Chlidonias: Gênero de ave caradriformes da família de andorinhas que ocorrem em pântanos costeiros e de água doce.

chloephaga
Chloephaga: Género de aves anseriformes da família das aves aquáticas, endémicas da América do Sul e montanha
ganso, gansos ou Kelp Goose chama.

chloridops
Chloridops: Gênero extinto de aves que viveram nas ilhas havaianas.

chloris
Chloris: Género de aves da família dos tentilhões de Eurasian excepto um tipo de distribuição de África.

chloroceryle
Martim-pescador: Um género de aves coradiformes da família do cerilidos que vivem em áreas tropicais da América
Central e do Sul.

chlorochrysa
Laranja: Um género de aves passeriformes da família da traupidos, cujas espécies são distribuídas ao longo dos Andes
e são conhecidos como saíras.

chlorocichla
Chlorocichla: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros picnonotidos.

chloropeta
Chloropeta: Obsoleto gênero de aves passeriformes da família dos pássaros acrocefalidos. -Atualmente sua espécie é
distribuído no género Iduna e o gênero Calamonastides.

chlorophoneus
Chlorophoneus: Um género de aves passeriformes da família dos malaconotidos, composta por bubus na África.

chlorophonia
Chlorophonia: Um género de aves passeriformes da família de tentilhões que são distribuídos pelas áreas molhadas da
região Neotropical.

chloropipo
Chloropipo: Um género de aves passeriformes da família do pipridos agrupamento de espécies nativas para a
Cordilheira dos Andes, chamada também de salto ou dançarinos.

chlorospingus
Bush: Um género de aves passeriformes da família Passerellidae, que são distribuídos pela América Central e do Sul,
também conhecido como clorospingos.

chlorostilbon
Chlorostilbon: Género de aves da família das aves colibris.

chlorothraupis
Verde-oliva: Um género de aves passeriformes da família da cardenalidos cuja espécie habita a região Neotropical.

cho
CHO: Unidade de comprimento, antigamente usado no Japão.

choa
Choa: Coa, grega medida para líquidos.

choas
CHOAS: congelada, medida para líquidos.

choba
Jorge COSTA: família, bola, swindle.

choca
HITS: Entre caçadores, escorva que é dado ao pássaro em falcoaria, deixá-lo passar a noite com a peça que voou.

choca
ACESSOS: Em Chile, perdiz.

chocarí
Chocari: Réptil da ordem das cobras, uma subordem da família colubriformes do dendrofidos.

choch
Filmar: No México, moronga, morcela.

chocha
Galinhola: 1: no México, muito parecido com o peixe da família Cichlidae. corpo muito robusto. -2: San Luis Potosi, flor
de izote.

chochera
VELHICE: Na Colômbia, bolsas, bolsa.

chochi
Jorge: Na Bolívia, larva de gafanhoto que assola fazendas.

chochi
Jorge: Na Argentina, piolho, pássaro.

chochito
Chochito: Plantar videira da Venezuela.

chocho
BUCETA: Lupin.

chochogo
Chochogo: No México, muito suculenta uva selvagem que cresce em pequenos grupos.

chochollones
Chochollones: No México, pedaços de banana.

chochollotes
Chochollotes: No México, bolas de massa. Também chocholos.

chocil
Chocil: 1: tipo de país cabana construída de galhos e terra. -2: la Rioja, lugar distante e longe do bloco que destina-se a

entrega dos animais.

choclo
Milho: Galocha, sandália madeira preservando calçado lama e umidade.

choclón
ES: Na Argentina e Bolívia, cauchon plantada de milho.

choco
CHOCO: Chocos pequenos.

chocolera
Chocolera: Na Colômbia, toca a terra.

chocolomo
Chocolomo: No México, ensopado de carne e suas entranhas temperado com tomate, alho, pimenta, orégano, cebola,
coentro, cominho, hortelã, suco natamja azedo e sal.

chocosa
Chocosa: No Chile, marraqueta chantilly, mais fino e mais agradável do que a massa comum. Também chocoso (o
feminino é mais utilizado).

chocoyo
CHOCOYO: Em Guatemala, escalada pássaro cantando bastante agradável.

choctaw
CHOCTAW: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

choesels
Choesels: Especialidade da cozinha belga, cujo nome significa os testículos do touro no dialeto Valão.

choeta
CHOETA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

chofista
Chofista: Estudante pobre que ele costumava ficar com chofes.

chojín
Chojin: Chiapas molho semelhante ao pico de gallo no centro do país costumava acompanhar alguns tamales
chamados pixques. Também chojen.

chojol

Chojol: No México, pique, doce Tamale.

chokuto
Chokuto: Espada japonesa reta usada para perfurar ou cortar estava pendurado na cintura.

cholear
CHOLEAR: Em Venezuela, acelerador vigorosamente para obter o veículo para arrancar rapidamente.

cholear
CHOLEAR: Fazer barulho com a sola do sapato.

cholear
CHOLEAR: fazer birras com manifestações extremas.

cholear
CHOLEAR: Chollar, possuem uma mulher e fazê-la sua amante.

cholguán
Cholguán: No Chile, madeira pressionada pinho sob a forma de placas.

cholla
Jeolla: No México, variedade de cactos, usado pelos Tarahumara.

choloque
CHOLOQUE: Árvore Sapindaceo de Peru, cujo fruto é utilizado como sabão.

chomba
Polo t-shirt: Em Peru, bin de argila cozida que é usada para preparar e preservar a chicha.

chomba
Polo t-shirt: Bolota, flor de bananeira.

chombito
CHOMBITO: Dança popular, pares de uma distância, no qual os artistas evoluem imitando saltos e voo do urubu.

chombo
Costa: Astúrias, levam a que está colocada na loja para que o gancho, escorva, mergulhe.

chombo
Costa, BA: Preto de origem das Antilhas.

chompapo
CHOMPAPO: Na Nicarágua e disse de uma pessoa, ter prognatismo inferior.

chompipes
CHOMPIPE: Gallopavo, pássaro domável e deliciosa carne. PERUS: Chompipe Plural.

choncholi
CHONCHOLÍ: Em Cuba, toti, pássaro.

chondata
Chondata: No México, acácia, árvore leguminosa.

chondrohierax
Chondrohierax: Género de aves de rapina da família da accipritidos de habutan na região Neotropical.

chone
Chone: No México, tejate, bebida espumante de origem pré-hispânica.

chonegue
Chonegue: No México, xonequi, planta de escalada.

chonete
CHONETE: Na Nicarágua, feijão grande e redondo.

chonflo
Chonflo: município aragonesa de Quinto de Ebro, gordura.

chonga
CHONGA: em Puerto Rico, cluster pequeno de bananas.

chonga
CHONGA: Em Porto Rico, Leitão-( O diminutivo, chonguita ) é usado às vezes muito mais.

chonga
CHONGA: Chamá-lo assim, aos 34 anos; Valete de paus ".

chongo
BUN: Em Guatemala, eu enrolar o cabelo.

chongo
BUN: Cidade de Angola na província do Cubango.

chongos
Chongos: No México, sobremesa feita de pão doce esponjoso fatiado, coberto com calda de açúcar, manteiga e gemas
de ovos, polvilhado com canela e queijo ralado.

chontaduro
CHONTADURO: Na Colômbia e Equador, pejibaye, árvore.

chop
CHOP: Na Argentina, jarro de cerveja grande.

chop suey
Chop suey: prato de cozinha tradicional chinesa que consiste de carne refogada em um wok com legumes.

chopeco
CHOPECO, CA: Em Chile, poplar, desajeitado, fechado ponto fraco.

chopina
CHOPINA: Pequena medida para líquidos utilizados na França, que continha meia pint de Paris.

chopito
Variantes: Em México, queijo fresco de tamanho pequeno.

chopontil
Chopontile: No México, tartaruga, réptil. Também chopontile.

choquero
CHOQUERO: Em Castellón, bar do galinheiro. -

choquero
CHOQUERO: Comumente, lata de conserva jar fornecido uma orelha ou um arco para agarrá-lo, usado para tomar chá
em canteiros ou em outros lugares no campo.

choquero
CHOQUERO, RA: Nativo de Huelva.

choquía
Choquia: No México, o termo para mau cheiro saltitante pratos ou talheres quando mal lavado. Também choquiya.

chora
CHORA: Em Honduras, comestíveis, abundante no fungo lomerias.

choras

Tu choras: Gorditas de milho feita com massa de milho robusto, canela, ovo e açúcar, que são cozidos em argila comal.

chorba
Chorba: No México, o árabe cordeiro e caudas de cozinha costeletas de planície, fatiados e refogados no azeite com
cebola e tomate com adição de sopa de abobrinha, alho, tomilho e louro.

chorca
CHORCA: Em Honduras, o pássaro estrigiformes, nativo do sudoeste do México para a Costa Rica.

chorcha
CHORCHA: No México, um grupo de pessoas jovens e turbulenta.

chordeiles
Chordeiles: Gênero da família de aves caprimulgiformes dos noitibós, nativas da América.

choriceras
CHORICERAS: Salamanca, Jesus disse que é a coragem, por ter a espessura adequada, será usada para fazer
salsichas.

choripan
CHORIPÁN: Alimentos que consiste basicamente em uma salsicha de churrasco assaram entre dois pedaços de pão.

chorizo
1.-chouriço: pequeno pedaço de intestino cheio de carne picada e marinado.<br>2.-chouriço: contrapeso, balancim
volatines.<br>3.-chouriço: no Chile, parte da manga de bombas para incêndio que entra na água para
sugá-lo.<br>4.-chouriço: no Chile, brinquedo de borracha inflado de vento, que é bem solto você vagueia através do
ar.<br>5.-chouriço: no México, rolo de moedas.<br>6.-chouriço: na Colômbia, homem louco e tolo.

chorizo en masita
Tayanara chouriço: no México, a preparação que consiste em um tipo de mingau de massa de milho, orégano, caldo de
carne e chouriço frito.

chorlo
Douradinha: Turmalina, silicato de alumina.

choro
CHORO: Macaco sensivelmente a cor marrom escura, de 70 cm. de altura, muito querido carne e pele.

choroco
CHOROCO: Em Honduras, chapéu velho.

choroco
CHOROCO, CA: em Honduras e Nicarágua, torcido, mal feito.

choroco
CHOROCO, CA: Na Venezuela, desnarigado.

choroco
CHOROCO: em Costa Rica, velho, hostil.

chorocos
CHOROCOS: Tackle, estatuetas.

choronazo
CHORONAZO: Na Bolívia, agite.

chorote
Chorote: Pozole que contém milho e cacau torrado, moído, misturado e desleídos na água.

chorotes
CHOROTES: povo originário das margens do Rio Pilcomayo, da Argentina, Bolívia e Paraguai.

chorra
CHORRA: Salamanca, pedaço de terra que é deixada sem cortes para ter uma pedra ou outro obstáculo.

chorreada
Cockriding: 1: revolta gordinho masa de milho com feijão velho que produzem o povo Totonaca na costa norte de
Veracruz. -2: semita em forma de pão polvilhado com açúcar mascavo.

chorreado
Jateamento: No México, bebida preparada à base de chocolate que é tomado principalmente nos Estados de Morelos,
no México, Distrito Federal e Guerrero.

chorrera
CHORRERA: forro do laço que é colocado na abertura da camisola pela parte do peito.

chorrín
Chorrin: Aragão, pessoa simples.

chorrotera
Chorrotera: Aragão, mancha.

chorrotona
Chorrotona: Aragão, silêncio, mulher de pachorra.

chorti

ETNIA: Indígenas da família maia na Guatemala, El Salvador e Honduras.

chota
CHOTA: Em Bolívia, garota que ainda usa curto e início para se exibirem.

chote
CHOTE: Na Nicarágua, caracol de água doce índios comendo.

choteria
CHOTERIA: Em Cuba, dica, soploneria, denúncia.

chotiar
Chotiar: município aragonesa de Quinto de Ebro, correndo, pulando.

chou
Chou: No México, pequenos bolos feitos com uma massa de cozinhar dobro, preparação que se come frio, encheu-se
frequentemente com um creme ou outra preparação. Também choux.

choustac
CHOUSTAC: Equivalente a 8 salários torneses moeda de prata de Polônia.

choya
JEOLLA: Vagem seca.

choyar
CHOYAR: em El Salvador, esfregar, Frei.

chozno
: CHOZNO at figurativamente, tenro, macio. -

chozo
CHOZO, ZA: Dazed, burro, simples, pobre julgamento, falta de sanidade. -

chozo
CHOZO: Desde para caçar perdizes.

chozuya
Chozuya: Ablução de água Xintoísmo Pavilion. Também chamado de Raiga.

christine
Christine: Número de asteroide 628 da série.

chroicocephalus
Chroicocephalus: Género de aves da família Laridae Charadriiformes.

chrysococcyx
Cuco: Um género de aves cuculiformes família dos cucos cujas espécies vivem na Ásia, África e Oceania.

chrysocolaptes
Chrysocolaptes: Gênero da família de aves piciformes de pica-paus que vivem no sul da Ásia.

chrysolophus
Chrysolophus: Género de aves galliformes, da família dos faisões e perdizes, Tibete e China.

chrysomma
Chrysomma: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros Warblers.

chrysomus
Agelaius: Género de aves da família do pássaro conhecido como Jays, varilleros ou shell, que habitam as planícies da
América do Sul. -

chrysophlegma
Chrysophlegma: Gênero da família de aves piciformes de pica-paus, cujos membros vivem na região de indomalayan.

chrysothemis
Chrysothemis: Número de asteroide 637, da série. -( Chrysothemis com C, capital ).

chtchi
Chtchi: Sopa bem consistente da cozinha russa.

chu
Cristine: Figurativo e familiarmente, scramble, ação de apressadamente coletar algo entre muitos procuram para
aproveitá-la.

chu-ko-nu
Chu-ko-nu: Crossbow em que ações de apertar o laço, colocar a seta e disparar, eles podem ser realizados com o
simples movimento de uma mão.

chua
Cristina: Na Bolívia, chuyo.

chual
Chual: No México, milho e feijão Tamale, adoçado com açúcar mascavo, que tatema em brasas de cinzas ou no forno.

chuca
CHUCA: No Chile e entre salitreros top Terroso de camada que cobre o caliche e vai sobre a crosta.

chucahuala
Chucahuala: No México, cachora, cachoron, deserto lagarto.

chucaro
CHÚCARO, RA: Na Argentina e vulgarmente, indescritível, unsociable.

chucaro
CHÚCARO, RA: disse que é do animal surly, que a presença do homem, é assustador e embravece, concluindo pela
pressa ou atirar.

chuchilita
Chuchilita: No México, pretinha.

chucho
CHUCHO, CHA: Em Guatemala e Honduras, mesquinho.

chucho
CHUCHO: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, grão amêndoa.

chucho
CHUCHO; Na região da Andaluzia, de La Alpujarra, piolho.

chucho
CHUCHO: Nome das Ilhas Canárias pescadores dão o peixe de listra.

chucho con rabia
Vira-lata com raiva: no México, licor de cana de açúcar.

chuchuca
CHUCHUCA: Na Bolívia, o milho, cozido e ponha para secar ao sol ou num forno.

chuchulucos
Chuchulucos: No México, você doce, doce.

chucla
CHUCLA: Peixes ósseos comuns nas costas mediterrânicas do pouco caro de carne.

chuco
CHUCO: Na Venezuela, uma espécie de macaco-prego.

chuco
CHUCO, CA: Em Guatemala, suja.

chucrut
CHUCRUTE: Branco Col fermentado em salmoura.

chucum blanco
Branco Chucum: No México, guamuchil, huamuchil, árvore da família espinhoso.

chucumite
Chucumite: No México, nome dado para o jovem bass.

chueca
CROOKED: município de Toledo.

chufa
CHUFA: Pequenos tubérculos comestíveis de junça; horchata é feita com o suco de os esmagou.

chufa
CHUFA: Insultos, zombaria, mentira.

chufa
Porca de tigre: ADA, jogo.

chuga
CHUGA: Na Colômbia, planta quenopodiácea com raízes mucilaginosas são comestíveis.

chuga
CHUGA: Flat Pires de barro onde, mineiros, metal testes.

chuga
FMVALMEIDA: León, chugaina, o sol que aparece entre a nuvem e nuvem.

chuina
Chuina: 1: nome dado às comunidades de veado tarahumaras em Chihuahua. -2: guisado festivo cora feita com carne
de veado por muito tempo na água com massa de milho. -3: Tamale típico do Tepehuan.

chuitsisha
Chuitsisha: No México, capulin, frutos globosos.

chula
Chula: No México, salmonete.

chulengo
CHULENGO: Avestruz de bebê recém-nascido.

chulibul
Chulibul: No México, um prato que consiste em feijão concurso colhidas, desenvainados, cozido e preparado em um
molho espesso, feito de massa de milho, alho, cebola e epazote.

chulin
CHULIN: Chile na ilha no arquipélago de Chiloé, o grupo de ilhas desertores.

chulla
CHULLA: Aragão, mercado de carne.

chullo
CHULLO: PAC da região Andina feita de alpaca, chamada ou Vicuña, carregando um par de asas laterais.

chullon
CHULLON: em El Salvador, nua.

chulmul
Chulmul no México, a preparação feita com pedaços de peixe, ( baixo, outro tipo de peixe ou peixe-gato ) , com fatias
de tomate, cebola, alho e raminhos de epazote ou erva santa. Também chumul.

chulupies
CHULUPIES: Povos indígenas para o norte do Chaco do Paraguai e norte da Argentina, em ambos os lados do Rio
Pilcomayo.

chumango
CHUMANGO: Nome que ocorre no sul do Chile-uma ave de rapina.

chumba
CHUMBA: Sulfato de zinco cinza-azulado.

chumbon
Jorge: Em Puerto Rico e coloquialmente, que tem nádegas pouco proeminentes.

chumiaja
CHUMIAJA: fivela.

chumiaja
CHUMIAJA: Chinelo, chinelo, chinelos.

chumiate
Chumiate: Licor feito com álcool de cana que são maceradas ervas como tabaquillo, prodigiosa, você limão,
hortelã-pimenta, Tarragon, folhas de nogueira, campo de anis e camomila.

chumiguá
Chumigua: Massa de milho Tortilla misturado com a polpa da abóbora, untada com pasta de feijão; que dobra como
uma torta e assar na grelha.

chuncho
CHUNCHO: No Peru, que maravilha, um composto de planta.

chungo
Que porcaria: em Chile, a pessoa que tem seis dedos na mão ou pé.

chungo
Que porcaria: no Peru, pedra de granito em forma de meia lua que é usado sobre o batan para moer. -

chuni
Botas de trabalho: em México, caimito, fruta da família sapotaceae. -

chunpancle
Chunpancle: No México, Colorin, árvore da família.

chunza
Chunza. No município de Quinto de Ebro Aragoneses, planta semelhante ao de amendoim, mas esse click.

chuña
Cristine: Nome dando ao Rio de la Plata para um pássaro Rastejante de bico longo que se alimenta de cobras e outros
animais nocivos, registrando esconderijos onde eles são baseados.

chupa
CHUPA: Medida de capacidade para líquidos e sólidos usados nas Filipinas.

chupachupa
CHUPACHUPA: Em Cuba, chinchorro, inseto hemíptero.

chupachupa
CHUPACHUPA: árvore da família deles como, de copa cônica, frutos grandes de comestíveis de polpa, que é cultivada
em climas quentes.

chupaco
CHUPACO, CA.-bêbado, borrachín.

chupadera
CHUPADERA: chupeta de gelo.

chupadera
CHUPADERA: Ventosas que estão nos braços do polvo.

chupadera
CHUPADERA: Engavetamento com buracos na barriga para castrar o vinho ou vinagre em borra ou mãe depositado no
fundo do frasco.

chupador
Sugador de sangue. Em Aragão, gotas de água cair e vai tornar-se congelado sob a forma de estalactites.

chupandilla
Chupandilla: Árvore de fruta esférica e flores brancas que cresce em áreas de Tierra Caliente, região do estado
mexicano de Michoacán. Também chupandia.

