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matuli
Morais caldeira: Medida para líquidos do Barbary com um peso de 32 rotolis do país.

maturranga
MATURRANGA: Salamanca, hábito, obsessivo hábito.

matute
MATUTE: 1: Morralla, mistura de coisas inúteis. -2: em Tafalla, município de Navarra, gordo, atarracado.

matza
MATZAH: Pão ázimo judeu comida tradicional.

matzú
Março: Em México, árvore de até 10 m. altura, flores brancas cremosas.

maucherita
MAUCHERITE: Arsenieto de minério dos minerais de sulfeto; arsenieto único níquel que cristaliza no sistema tetragonal
e trapezoidal.

maultaschen
Maultaschen: Ravioli grande alemão, originários da Suábia, recheado com carne e espinafre, manjerona, noz-moscada,
cebola e cozidos em um caldo de carne.

maunze
MAUNZE: Cidade de Angola na província do Bengo.

maures
MAURE: No México e América do Sul, grande ou tiras tipo e. MAURES: Plural de maure.

mauritia
Mauritia: Número de asteroide 745, da série. -(Mauritia com M, capital).

mavita
MAVITA: Na Venezuela e coloquialmente, má sorte.

max
MAX: Moeda de ouro da Bavária com valor 6 florins e 30 pence, também conhecido como Maximilian.

maxa
MAXA: No México, veado, dde mamíferos da família de veados.

maximiliana
MAXIMILIANA: Asteroide o número 65 da série.

maxocote
Maxocote: No México, chupandilla, chupandia, árvore de até 7 m. , altura.

maxtla
Maxtla: Em México, língua de vaca, espécie do género Rumex da família da poligonaceas.

may
Maio: O número de asteroide 348, da série.

mayacaste
Mayacaste: No México, camarão típico do Sul do estado de Veracruz, dos quais existem duas variedades.

mayal
MANGUAL: Em Álava, a vara de caminhão.

mayal
MANGUAL: Instrumento agrícola usado para os gostos de cereais.

mayal
MANGUAL: vara ou eixo do moinho, padaria ou guincho.

mayal
MANGUAL: vara ou eixo do moinho, padaria ou guincho.

mayal
MATAL: Folhas de planta em forma de bico que produz um pequeno e muito ácido, amarelo frutas que come
sancochada.

mayate
AMIGO: Cidade de Marrocos, na província de El Kelaa des Sraghna.

mayá
Maya: Cobre moeda em Maiorca, com valor de salário no país.

mayenita
Mayenite: Vários óxido de cálcio e de alumínio que cristaliza no sistema isométrico e hextetraedrico.

mayo
Maio: 5º mês do calendário juliano.

mayo
Maio: Dentirrostro pássaro dos costumes preto muito parecido com o do Starling.

mayo
Desconforto intestinal chamado pode: assim como comum no mês de maio e é atribuído às águas.

mayo
Me permite: grande manipulação, segurando com as duas mãos, o martelo de ferreiro de assistente.

mayo
Maio: Cidade dos Estados Unidos. UU. na Carolina do Sul e no Condado de Spartanburg.

mayo
Posso ter: as pessoas dos Estados Unidos. UU. Florida e Condado de Lafayette.

mayo
Maio: Buquê ou Bower a noiva e noivo para colocar na porta de suas namoradas.

mayo
PODE, já: em Salamanca, inepto.

mayón
MAYON: Pesa usados em Sião que contém 2 fuangs e equivale a 2 adarmes no âmbito da França.

mayón
MAYON: Prata moeda no Sião, equivalente a 38 salários da França.

mayu
MAYU: No Chile, planta da família Caesalpiniaceae.

mayu
MAYU: Astúrias, fio arnês madeira para trituração de maçãs.

mayul
Moreira: Prata de Sião com 4 tornos de moeda de valor e equivalente a 2 salários torneses.

mayura
MAYURA: Pássaro sagrado da mitologia hindu.

mazaco
MAZACO: Salamanca, mazacote, massa de Cal, areia, cascalho e água utilizada para preencher as fundações e
paredes de alvenaria.

mazacote
MAZACOTE: Concreto, mistura de água, areia, cascalho e cimento.

mazacote
MAZACOTE: Concreto, mistura de água, areia, cascalho e cimento.

mazamorra
MAZAMORRA: Em Bolívia, tempestade ou avalanche de lama e pedras descendo uma montanha devido às chuvas.

mazamorra
MAZAMORRA: Na Colômbia, ulceração dos cascos do gado gado causado por infecção microbiana.

mazamorra
MAZAMORRA: Na Nicarágua, Anelídeos que vive em solo úmido e fertilizam solos de cultivo.

mazamorra
MAZAMORRA: Baba quebrado ou fragmento ou detritos remanescentes de la.

mazate
Mazate: No México, mamífero cuja aparência é semelhante do veado com manchas brancas nas costas.

mazayel
Mazayel: No México, um tipo de fungo que se caracteriza por um chapéu de 25 cm. diâmetro; tem forma de meia-volta
e superfície escamosa; o pé dele é grosso: é bilboso na base; sua carne é branco e agradável cheiro.

mazo
CORREIAS: Chato, chato e pesado homem.

mazorquita
Talvez: No México, planta da família do fitolaceas de sublenoso tronco, folhas opostas, ovaladas e aguda, com raiz
venenosa.

mazozo
MAZOZO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mazumbo
MAZUMBO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

ma´ach
Ma´ach: Matelote Tamazulapan ancestral e cerimonial na Serra Mixe de Oaxaca.

máscuta

Mascuta: Variedade Purépecha de polenta que preparam os habitantes das margens do Lago de Pátzcuaro.

mâcon
Macon: Veio do Sul da região da Borgonha com denominação de origem.

mbayaes
Mbayaes: Grupo étnico do grupo da guaicurues, que viveu em ambos os lados do Rio Paraguai, no norte e nordeste do
Paraguai e Argentina.

mbeguaes
Mbeguaes: Povos indígenas para que, quando os primeiros exploradores espanhóis chegaram eles estavam na
Argentina, nas ilhas do delta do Paraná, ao sul da província de Entre Ríos.

mbero
MBERO: Madeira de w. África amplamente utilizado em móveis, marcenarias e folheados.

mckinstryíta
Mckinstryita: Eu sulfureto de prata e cobre que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

meandro
MEANDRO: Fret, ornamento formado por links de enrolamento e complicado.

mecapal
Mecapal: No México, verme de água doce, comida das comunidades rurais de Tlaxcala.

mecha
Pavio: Coloquialmente e na Colômbia, as roupas.

mechadora
Mechadora: Utensílio usado para encher a carne antes de cozinhar.

mechui
MICHUIM: Cozinha árabe, pedaço de cordeiro ou assado inteiro cordeiro para grelhados.

mecuasare
Mecuasare: Nome que recebem o quelites em Chihuahua.

mecuate
Mecuate: No México, atirar ou filho de maguey, que nasceu a seu ao redor, quando é já em sua última fase da vida.

medalla
Medalha: Nome dado em Espanha para o doblón de um 8.

medea
MEDEIA: Asteroide o número 212, da série.

medi
MEDI: Medição da capacidade do alto Egito.

media manteca
Metade manteiga: no México, tipo da bolacha redonda e grossa que é feito com massa de pão de banha.

median
MEDIANA: Moeda de ouro de Tlemcen, Porto de Barbary, com valor de 50 aspros, equivalentes a 6 reales de vellón.

mediano
MÉDIO: Na Cantábria, café com leite no café da manhã, que não é pequeno, mas não grande.

medimno
MEDIMNO: Medição de líquidos e sólidos da Roma antiga que continha 6 modios do país.

medina
MEDINA: Medida para agregados na Roma antiga, que continha 7 modios do país.

medinilla
MEDINILLA: Município espanhol na província de Ávila.

medusa
MEDUSA: Dentre as três Górgonas.

medusa
MEDUSA: Asteroide o número 149, da série.

medusa
MEDUSA: Asteroide o número 149, da série.

megafilo
MEGAFILO: Em botânica, achatada, grande, vascularizado lâmina

megagametogenesis
MEGAGAMETOGENESIS: O processo pelo qual as plantas angiospermas e gimnospérmicas, formadas a partir de um
gametófito feminino haploide de megaspora.

megalania
MEGALANIA: Monitor lagarto extinta da era Pleistoceno.

megalocero
MEGALOCERO: Herbívoros pré-históricos Animal que viveu na Europa e Ásia do Pleistoceno a extinção recente.

megazostrodón
MEGAZOSTRODON: Gênero extinto do clado dos mamaliformes, considerado um dos mamíferos primitivos.

megistotherium
MEGISTOTHERIUM: O maior mamífero carnívoro do Mioceno.

mehen
MEHEN: Mesa de jogo que foi jogada no antigo Egito.

meidina
MEIDINA: Peru pequeno prateado, Cairo e Egito, com o valor da moeda 3 Schwarzenegger ou 9 aspros de
Constantinopla. Apelou igualmente.

meionita
Meionite: Ânion complexo-silicato de alumínio e carbonato com cátions de anidro calciom que cristaliza no sistema
tetragonal e dipiramidal-

mejengue
Mejengue: Beba pulque alcoólica de moer, prieto milho, abacaxi, banana, milho, açúcar mascavo e folhas de canela.

mejido
Mejido: Chiapas doce de caramelo-como consistência, que é habitual em San Cristóbal de las Casas de Chiapas.

mejorales
Mejorales: Prato feito com carne de porco com feijão, tomate, pimentas serrano, cebola e queijo salpicado.

mela
MELA: Uma vez como com o pião.

mela
MELA: Salamanca, gota de mel fluindo macada bolota.

melanie
Melanie: Asteroide o número 688 da série. -(Melanie m, capital).

melanipa
MELANIPA: Na mitologia grega, filha do Centauro Quíron e a ninfa Cariclo.

melanterita

MELANTERITE: minério da classe 07, sulfatos, de acordo com a classificação de Strunz, que cristaliza no sistema
monoclínico.

melapi
MELAPI: Madeira das Filipinas e sudeste da Ásia usada em estruturas, Carpintarias e marcenarias.

melba
Melba: Em México, forro para pequenos pedaços de carne.

melcocha
MARSHMALLOW: Mel que, sendo muito concentrado e quente, jogado em água fria e então a esfregar, é muito difícil.

melcochuda
MELCOCHUDA: Panela de consistência coriácea.

meleocadia
MELEOCADIA: Em Salamanca, azucena Turco.

meletea
MELETE: Asteroide n º 56, na série.

melibea
Melibea Salamanca: Na mitologia grega, filha de Níobe e Anfião.

melibea
Melibea Salamanca: Número de asteroide 137, da série.

melibea
Melibea Salamanca: Número de asteroide 137, da série.

melilita
Melilita: Silicato complexo de alumínio, ferro, cálcio, magnésio e sódio que é formado por duas moléculas de gehlenite e
akermanita, que adiciona o silicato de sódio e cálcio, às vezes parcialmente substituído por ferro, cristal Iza no sistema
tetragonal e escalenoédrica.

melindre
Comunicações: No México, tipo de anel, pequena e delicada.

melisa
MELISA: Abejera, erva-cidreira, capim-limão, aromáticos da planta.

melisma

MELISMA: Sucessão de vários observa que o efeito do Twitter.

melita
Melita: Sal ácido orgânico; um derivado do benzeno, que cristaliza no sistema tetragonal e trapezohedral.

melitofilia
MELITOFILIA: Sistema pelo qual determinadas espécies de plantas atrai insetos Elasmopalpus, para fazer a
polinização.

melitta
Melitta: Número de asteroide 676, da série. -(Melitta com M, capital).

melo
MELO: Cidade do Uruguai, no departamento de Cerro Largo.

melocarpum
Melocarpum: Gênero de botânico de plantas com flor pertencente à família dos zygophyllacae

melon
MELÃO: Planta combina nativa do leste e muito querido pelo seu fruto.

melon
MELÃO: Em Colômbia, corcunda.

melonita
Melonita: Complexo aniônico-silicato de alumínio e carbonato com cátions de cálcio anidro, que cristaliza no sistema
tetragonal e dipiramidal.

melón
Melão: Coloquialmente, homem desajeitado ou estúpido.

melpomene
MELPÔMENE: Asteroide o número 18 da série.

melpomene
MELPÔMENE: Musa da tragédia.

melsa
MELSA: Aragão, baço.

melusina
MELUSINA: Asteroide número 373, da série.

memanxás
Memanxas: Palavra Otomi, que significa o mingau de milho e refere-se a um gordinho de grão de bico cozido na chapa
da lama que os moradores de San Joaquin, na Sierra Gorda de Querétaro preparem festas de Halloween.

mena
MENA: Ele anteriormente almena.

menalo
Identidade é: na mitologia grega, filho de Licaão, que deu origem a uma cidade de Arcadia.

mencey
MENCEY: Nome dado entre os guanches cada dos príncipes que governavam os distritos em que a ilha de Tenerife foi
dividida antes da conquista.

menceyato
MENCEYATO: Governo do mencey.

mendino
MENDIÑO: Medida em Gênova para o sal, que contém 8 minas no país.

mendín
MENDIN: Pequena moeda de prata do Egito, que se elevou a 20 torneses de dinheiro.

mendocita
Mendocita: Sulfato de sódio e alumínio muito hidratado que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

mene
MENE: Em Venezuela, óleo natural da primavera.

meneghinita
Meneghinite: Sulfuro-antimoniuro de chumbo e cobre que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

mengamuñoz
MENGAMUÑOZ: Município espanhol na província de Ávila.

mengu
MONGKA: Jesus é os tipos de máscaras usadas pelos samurais no Japão feudal.

menianto
Menianto; Planta herbácea aquática de pétalas de rosa e soldados e Trifoliate folhas.

menino

MENINO: Relativamente pequena e exigente.

menipe
MENIPE: Asteroide o número 188, da série. Também Marippo.

mentira
MENTIRA: Coloquialmente, mancha pequena cor branca que muitas vezes aparecem nas unhas.

menudillos
MIUDEZAS: Termo culinário que define as miudezas comestíveis de um pássaro.

menudo
MENUDO: Vellón Catalão uma moeda que valia o mesmo que dinheiro.

menudo
MENUDO: Desafectados, miserável, fraco, tímido.

menudos
MIUDEZAS: Barriga, mãos e o sangue do gado que são abatidos.

meoqui
MEOQUI: Município do México, no estado de Chihuahua.

meón
1.-MEON: Claret fracos, apropriados apenas para fazer a urinação.<br>2.-MEON: espécie de besouro que segrega no
abdômen um líquido cáustico.<br>3.-MEON: Mancaperro, espécie de verme de anéis de pedra calcária de duas a três
polegadas de comprimento, abundante nas montanhas rochosas.<br>4.-MEON, at: Yarrow, planta herbácea da família
do composto com quatro a seis decímetros de haste de altura.

mepanga
MEPANGA: aldeia de Angola na província do Bengo.

merapi
MERAPI: Número de asteroide 536, da série.

merbau
MERBAU: madeira da Malásia e da Indonésia muito usada no revestimento.

merca
MERCA: Venda, transação comercial, negociação e compra.

merced

MERCED: Critério de alguém ou vontade.

mercurial
MERCURIAL: Planta euforbiacea knotty tronco, folhas amareladas e flores esverdeadas cujo suco é usado em
medicina como um purgante.

mercurio
MERCÚRIO: Primeiro planeta do nosso sistema solar.

mercury
MERCÚRIO: American cápsula de espaço destinada a uma única astronauta.

mereheadita
Mereheadita: Oxicloreto de chumbo que cristaliza no sistema monoclínico.

merengue
MERENGUE: Bagunça em excesso, Desarreglo, confusão, desordem grande.

merengue
Merengue: Na Colômbia e em sentido figurado, pessoa de tez delicada.

merengue
MERENGUE: futebol, Real Madrid Club.

merga
MERGA: Ados, lombo de terra entre dois sulcos.

mergo
MERGO: Marine Raven, mergulhões, palmípeda ave.

mergolla
MERGOLLA: No Panamá, dinheiro.

mergollina
MERGOLLINA: No Panamá e vulgarmente, prata, dinheiro.

merguez
MERGUEZ: Chorizo fresco, vermelho e picante, originalmente do norte da África e popular em França, Israel e Europa
do Norte.

merigal
MERIGAL: Moeda de ouro de Sofala e o Reino de Monomotapa, equivalente a 60 reales de vellón.

merite
MÉRITE: Fazer méritos. (Subjuntivo do verbo, tudo).

merlín
Merlin: Marlin, peixes Perciformes, pesca como esporte.

merlot
Merlot: Videira azul preto cultivado no siroeste francês e na região de Languedoc-Roussillon.

merluzo
MERLUZO: Ameixa selvagem.

mermeja
MERMEJA: Salamanca, pequenos peixes dos rios.

mero
MERE: Rio do Coruña que nasceu nas montanhas de Tieira e fluxos no Oceano Atlântico pela ria do Burgo.

meronpan
Meron-PAN: espécie de pão fresco do Japão, conhecido como pão de melão, por sua acabados.

merras
MERRAS: Em Marrocos, guardião do celeiro mers ou no subsolo.

mers
MERS: em Marrocos, foi ou lugar onde está a debulha.

merveille
Merveille: Pequenas massas, às vezes fermentada donut, preparado com uma massa grossa, trabalhou com rolo em
tiras com tranças de formulário chamado nós ou bunyetes

merxia
Merxia: Número de asteroide 808, da série. -(Merxia com M, capital).

mesa
1. -MESA: O místico, ato dos fiéis receber a Eucaristia.<br>2. -TABELA: Alta e plana, expansiva, cercada por terra de
vales ou ravinas.<br>3. -TABELA: Jardinagem, aglomerados densos de Murta, buxo, etc. corte horizontalmente terras
de baixa altitude.<br>4. -TABELA: Split de truques ou jogo de bilhar.<br>5. -TABELA: Cada um dos dois trilhos que
formam o quadro da ingenuidade do fichário.

mesa
TABELA: Sul da constelação.

mesa
TABELA: Cada um dos aviões que têm folhas de armas brancas.

meschoc
MESCHOC: Medida para agregação do Império Russo, consistindo de um saco que contém 5 puds de farinha.

mesclun
Mesclun: Mistura de jovens folhas de ervas para saladas.

mesero
GARÇOM, RA: Em Honduras, ele disse que é o gado que ainda não tenha cumprido um ano.

mesocotilo
MESOCOTILO: Estrutura tubular, branco e cor semelhante a um tronco, característico do embrião de ervas, depois do
Coleóptilo aparecendo durante a germinação da semente.

mesofitas
MESOFITAS. -Plantas adaptadas a solos com um nível intermediário de umidade.

mesolita
Mesolite: Alumínio silicato de sódio e cálcio, hidratado, com impurezas de potássio, que cristaliza no sistema piramidal
e Orthorhombic.

messalina
MESSALINA: Número de asteroide 545, da série.

messelita
Messelite: Fosfato hidratado de ferro e cálcio, que cristaliza no sistema triclínico.

mesto
MESTO: Rebollo, árvore da família.

mesto
MESTO: Espinheiro, arbusto perene.

mesto
MESTO: Álava, mistura de várias sementes como feijão, yeros, titos, etc.

mesura
TOLERÂNCIA: em desuso, Temperança, virtude Cardeal.

metacele

Metacele: Espaço com o epicele, contribuindo para a formação do quarto ventrículo do cérebro.

metacinabrio
Metacinabrio: Eu sulfeto de mercúrio com impurezas de zinco, selênio ou cádmio, que cristaliza no sistema isométrico e
hextetraedrico.

metakirchheimerita
Metakirchheimerita: Arseniato de uranilo ou CCA uranilo, cobalto hidratado, que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal
sistema e ditétragonal.

metal
1. -METAL: Fração de Maravedí, onde 10 metais ascenderam a um bom Maravedí.<br>2. -METAL: Cada um dos
condutores bons elementos químicos de calor e electricidade, com um brilho característico e sólidos na temperatura
normal, exceto o mercúrio.<br>3. -METAL: O Timbre da voz.<br>4. -METAL: Qualidade ou condição de uma
coisa.<br>5. -METAL: Em heráldica, ouro ou prata, que respectivamente são muitas vezes representados com as cores
amarelas e brancas.<br>6. -METAL: Um conjunto de instrumentos de sopro uma orquestra.

metali
METAL: Medição de líquidos em Argel, principalmente para óleos, equivalentes a 35-libra quadro da França.

metapa
METAPA: Município do México, no estado de Chiapas.

metatorbernita
Metatorbernite: Fosfato de uranilo de cobre hidratado que cristaliza no sistema tetragonal e dipiramidal.

metavauxita
Metavauxita: Fosfato de ferro e alumínio, hidroxiladas e hidratado, cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

metazeunerita
Metazeunerite: Arseniato de cobre e urânio ou de uranilo-CCA, hidratado que cristaliza no sistema tetragonal e
dipiramidal.

metábola
Metabola: Retórica de figura que consiste na União do conceito de metáfora e metonímia.

metcalfia
Metcalfia: Número de asteroide 792, da série. -(Metcalfia com M, capital).

metharme
Metharme: Género botânico da família do zygophyllacae cuja única espécie é endêmica para o Chile.

metis

METIS: Satélite de Júpiter.

metis
METIS: Satélite de Júpiter.

metis
METIS: Asteroide número 9 da série.

metlatónoc
METLATÓNOC: Município do México, no estado de Guerrero.

metnal
METNAL: Nono nível de maya do inferno.

metoro
METORO: População de Moçambique na província de Ancuabe distrito de Cabo Delgado.

metropatía
Metropatia: Nome comum de doenças do útero.

metropólipo
Metropolipo: Pólipo da matriz.

metrorrexis
Metrorrexis: Quebre a matrix.

metrortosis
Metrortosis: Correção de um desvio uterino.

metrosalpingitis
Metrosalpingitis: Inflamação simultaneamente o útero e as trompas de Falópio.

metroscopia
Metroscopia: Exploração da matriz.

metroscopio
Metroscopio: Uma ferramenta utilizada para explorar a matriz.

metrotomía
Metrotomia: Operação que consiste na amputação do colo do útero. em caso de endurecimento, cisto, etc.

metróstero
Metrostero: Dispositivo que serve para facilitar a matriz.

metsang
Metsang: Persa Pandora de duas cordas.

metzcal
METZCAL: Moeda de ouro em Marrocos que contém 2 mídia ducados.

metztli
Metztli: Na mitologia mexicana, Deus que se tornou a deusa da lua.

mextlapique
Mextlapique: Peixes vivíparos, que, na antiguidade, era abundante na região dos lagos do vale do México e desde
prehispamica tem sido usado como alimento.

mezanzuiua
MEZANZUIUA: Aldeia de Angola na província do bengo.

mezarola
Mezarola: Medição de vinhos de Génova com um teor de 2 barris ou 100 cervejas do país.

mezcatamal
Mezcatamal: Colimeno Tamale de extração indígena, preparada com milho torrado, moído e misturado com melaço
para milho. Também chamado de mezcal Tamale.

meze
MEZE: Seleção de aperitivos variados de cozinha do Mediterrâneo Oriental e Oriente Médio.

mezini
MEZINI: Medida para agregados na Córsega, o que corresponde a menos de meio alqueire de Castilla.

mezontete
Mezontete: No México, maguey Piña.

mezquital
MEZQUITAL: Município do México, no estado de Durango.

mezquitamal
Orquídeas: Bloco ednon fez o resultantes da moagem de vagens secas de algaroba.

mezucón

MEZUCON: Salamanca, intrometido.

mezuza
MEZUZÁ: Pequeno peso que os hebreus usados para metais preciosos.

mezze
Mezze: Variedade de lanches aperitivo, muitas vezes frios, consumidos na Grécia, Turquia, Líbano e outros países do
Mediterrâneo e Médio Oriente. Também chamado de mezes.

médoc
Médoc: Vinho tinto, com denominación de origen, de Bordeaux, buquê lindo, redondo e macio ou firme e encorpado.

mérida
Mérida: Estado da Venezuela.

mérmero
MERMERO: Na mitologia grega, filho de Jasão e Medeia.

mfua
MFUA: África usada em construção pesada e parquet de madeira.

mfungo
MFUNGO: Preto madeira jacarandá-africano.

mgam
AMB: madeira dos W. da África usado em embalagens e moldes.

mi gozo en un pozo
MINHA alegria em um poço: O, meu, seu, etc. , expressão significa ter algo que você tinha estragado.

mia
MIA: antiga tropa regular marroquino ao serviço da Espanha

miaparón
Miaparon: Antigo vaso grego usado durante o século i a. (C). , em toda a bacia do mediterrânea.

miargirita
MIARGYRITE: Minério do tipo de minerais de sulfeto; Sulfeto duplo de prata e antimônio que cristaliza no sistema
monoclínico e prismático.

miasma
DIS: Substâncias infecciosas em decomposição eflúvio telógeno.

micaesquista
MICAESQUISTA: Micasquisto, micacita, rocha composta de granujiento de quartzo e mica, ardósia textura e cores
esverdeadas, usadas na empresa, como placas finas nos telhados de edifícios e estradas.

micala
O MYCALE: Montagem e promontório da Ásia menor.

micer
MESSER: Antigo título honorífico da coroa de Aragão.

micerino
MIQUERINOS: Egípcio faraó da quarta dinastia, também conhecido como Miquerinos.

michelada
Michelada: Beber que é preparado com luz de cerveja ou escuro; o navio no qual é servido geada com suco de limão,
sal e pimenta em pó.

michigan
Michigan: Lago dos Estados Unidos, que fazem parte dos grandes lagos.

michmole
Michmole: No México, pernas de rã, prato de peixe e cacto cozido com um molho verde.

michoacana
Michoacana: Biscoito redondo, crocante, marrom luz marrom escuro com bancos.

michoacán
MICHOACAN: Estado do México.

michtamal
Michtamal: em várias partes da República do México, pescadpo Tamale

micomalo
Micomalo: Fantasrico Animal do folclore da Costa Rica.

micouii
Micouii: No México, tecomate fungo.

microclina
Microclina: Silicato de alumínio de potássio com impurezas de ferro, cálcio, sódio, lítio, césio, rubídio, água ou chumbo,
que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

microfilo
MICROFILO: Em botânica, apêndice, que é fornecida por um único nervo não ramificados.

midas
MIDAS: Rei da Frígia, famosa por sua riqueza.

miera
TALLYTA: Pinho aguarrás.

mieres
MIERES: Município de Asturias.

mifuma
MIFUMA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mig
MIG: Aviões de caça russo.

miga
MIGALHA; Desuso, comida para bebé para crianças.

migada
Migada: No México, milho massa gordita, Golden Griddle com banha um pouco, acompanhada de salsa ranchera.

migajon
GRANULADO: Figurativo e familiarmente, a substância e a virtude uma coisa lá dentro.

mignonnette
Mignonnette: Bolsa pequena tela cheia de grãos de pimenta e cravinho, que aromatizada velhas sopas e ensopados.

mihinge
MIHINGE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mijares
MIJARES: Município espanhol na província de Ávila.

mijero
MIJERO: Terço de uma liga ou milha comum.

miji
MIJI: cubano duro e coriáceo, fácil de estilo, de cor amarelo cinza de madeira, usado para a construção urbana e
pontes.

mikado
MIKADO: Seda Natural grossa textura ligeiramente muito granulada.

miko
Miko: Empregada do Xintoísmo japonês Templo da era Sengoku.

mikoshi
Mikoshi: No Xintoísmo, santuário portátil.

milarita
Milarite: Silicato de alumínio, de berílio, potássio e cálcio hidratado cristaliza no sistema hexagonal e bipiramidal
dipiramidal.

milcahual
Milcagual: No México, termo que são conhecidas por própria para o plantio, terras em que a milpa é dado bem.

milcao
MILCAO: No Chile, eu guisado batata ralado ou esmagado, com manteiga, cuja preparação varia dependendo da
região.

milciades
Melquíades: General ateniense, vencedor dos persas em maratona, batallo que você imortalizou seu nome.

milco
Milco: No Chile e entre o vulgar, ensopado de repolho com batatas.

milden
MILDEN: Vila e paróquia civil na região leste da Inglaterra, no Condado de Suffolk e distrito de Babergh.

mildo
Mildo: No Chile, massa de Bem moído e torrado avelãs.

milepóridos
Mileporidos: Família de hidromedusas, que constituem uma exceção dentro da classe das hidrozoários.

milepórito
Mileporito, ta: em História Natural, cheia de poros ou células.

mileria
Mileria: Corimbifera de planta que é usada para tingir de amarelo.

milerita

Milerita: Eu enxofre níquel natural que cristaliza no sistema hexagonal.

milerola
Milerola: Medida para líquidos utilizados na Tunísia.

milersio
Milersio: Moeda espanhola de ex

milete
Milete: Na Colômbia, cache que é dado para o pião.

mileto
MILETO: Antiga cidade grega sobre a costa da Anatólia.

milépora
Milepora: Um género de hidromedusas, que serve como um tipo e dá nome à família do mileporidos.

milfosis
Milfosis: Queda da pálpebra cílios livre de doença.

miliarca
Miliarca: no passado, que enviou milhares de soldados.

miliarense
Miliarense: Moeda de prata usada na S. XVIII.

milio
Milo: Plantar capim semelhante ao milho.

miliobátidos
Miliobatidos: Família de peixes, o grupo de listras, que tem os lados da cabeça livre das barbatanas peitorais e focinho,
com duas barbatanas cefálicas separadas.

miliola
Miliola: Um gênero de protozoários rizopodos, cognoscível porque cada turno de shell verticilo é alongado nas
extremidades e dividido por um sulco.

miliolita
Miliolita: Miliola fósseis.

miliólidos
Miliolidos: Família de protozoários rizopodos.

militar
MILITAR: Jesus é o casaco vestido secular.

militarote
Militarote: Militar ridos modal e rude.

milípedos
Diplópodes: myriapods.

millarche
MILLARCHE: Medida para líquidos da Pérsia.

millaresia
MILLARESIA: Prata moeda que estava em Roma e foi equivalente a 10 torneses de salário.

millaro
MILLARO: Peso que foi usada no estado veneziano.

millena
MILLENA: Município espanhol na província de Alicante.

miller
MILLER: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

milleray
MILLERAY: moeda de ouro de português antigo.

millerita
Milerita: Eu enxofre níquel anidro, com impurezas de ferro, cobalto e cobre, que cristaliza no sistema trigonal e
ditrigonal dipiramidal.

millerola
MILLEROLA: Medida para líquidos utilizados em Marselha.

mills
MILLS: E.U. cobre coin. UU. que ele elevou-se a uma moeda de salário de França.

milo
Milo: Astúrias, verme.

miloca
Miloca: Muito semelhante à coruja noturna ave de rapina.

milocha
JOHNYOKONYSM: Bobo, tolo.

milocha
JOHNYOKONYSM: Jogo de cartas.

milodonte
Milodonte: Um género de vertebrados fósseis da família megateridos.

miloguate
Miloguate: No México, o pé de milho.

milohioideo
Milohioideu, dea: Jesus disse que é a região anatômica formada pelo molar e o osso hioide.

miloideo
Miloideo, dea: pertencente ou relativo aos dentes molares.

miloje
Miloje: Salamanca, abutre.

miltianthus
Miltianthus: A única espécie do género botânico pertencente à família dos zygophyllacae

mimetesa
MIMETESA: Cloroarseniato natural chumbo, isomórfico com piromorfita.

mimetita
Mimetita: Cloroarseniato de chumbo que cristaliza no sistema hexagonal.

mimilo
Mimilo: No México, variedade de tamales de milho.

mimingue
Mimingue: No México, com feijão milho massa gordita, que normalmente servem nos velórios das comunidades Nahua.

mimo
MIMO: no teatro grego, bobo da corte que imitavam para os outros personagens.

mimosa
Mimosa: No México, salada feita com gema de ovo cozidos picados.

min
MIN: Deus egípcio da fertilidade e da chuva.

mina
1.-mina: unidade de peso ou antiga moeda grega teórica equivalente a 100 dracmas.<br>2.-mina: nascimento ou
origem das fontes.<br>3.-mina: vara de grafite que se passa dentro do lápis.<br>4.-mina: comercial, de emprego ou de
negócios, dos quais pouco trabalho obtém muito interesse e lucro.<br>5.-mina: espoleta, o qual, equipado com
dispositivo explosivo camuflado ou enterrados, produz sua explosão ao ser atingido por uma pessoa, veículo,
etc.<br>6.-mina: no noroeste da Argentina, yerbal que cresce na floresta tropical de Misiones.

mina
MINA: Cidade do México, no estado de Nuevo León.

minatitlán
Municipalidade do Estado: Município do México, no estado de Colima.

minaya
MINAYA: Município espanhol na província de Albacete.

mincemeat
Carne moída: Preparação agridoce da cozinha inglesa feita de carne, gordura de rim de frutas cristalizadas, passas,
especiarias e às vezes a carne de boi cozida cubos de filé.

mincio
MINCIO: Rio do norte da Itália, que atravessa as províncias de Trento, Mântua e Verona e é um afluente do Rio Po.

minerva
MiNERVA: Na mitologia romana, deusa dos ofícios.

minerva
MINERVA: asteroide número 93, da série.

mingao
MINGAO: Província de Chiloé do Chile, torrada farinha misturada com o caldo de carne temperado com gordura,
pimenta e outras especiarias.

mingle
MINGLE: Pequena medida para líquidos de Amesterdão.

mingorria
MINGORRÍA: Município espanhol na província de Ávila.

minguichi

Minguichi: Prato que consiste de um queijo de consistência leve com o chile.

minilla
Minilla: guisado de peixe típico de Veracruz que existem duas versões diferentes.

minkar
Minkar: Estrela de magnitude aparente, a constelação de corvo.

mino
MINHO: Rio de Espanha na Galiza, que deságua no Oceano Atlântico formando a fronteira entre Portugal e Espanha
na sua boca.

minokawa
MINOKAWA: Aves de gigante pertencente à família do dragão.

minon
MINON: Na Argentina, aparelho, besta, caminhão, máquina, potra, potro, carroça.

minon
MINON: Coloquialmente, mulher atraente e exuberante formas.

minona
MINONA: Sete ponto de caractere de fonte tipográfica.

minote
MINOTE: Medida para agregados usados em França, equivalente a 3 boisos.

minuta
MINUTOS: Em El Salvador, doce feito com xarope e gelo picado.

miñaque
MINAQUE: Em Chile, laço, randa.

miqueas
MICAH: Profeta menores do antigo testamento.

mir
MIR: Forma de organização russa de origem tipicamente tribal, suprimida pela revolução de 1917.

mirabelle
Mirabelle: Ameixa amarela pequena, carne firme, doce e perfumado que ocorre principalmente na Alsácia e Lorena.

mirabilita
Mirabilita: Muito de sulfato hidratado de sódio, que, quando exposto ao ar seco, rapidamente desidrata e transforma em
thenardita. -Cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

miramar
MIRAMAR: Município de Valência.

mirarse el ombligo
Umbigo é alguém a: coloquialmente, tendo uma atitude egocêntrica e satisfeita.

mirditas
MIRDITAS: Aldeia no norte da Albânia.

mireille
MIREILLE: Asteroide número 594, da série.

mirespena
MIRESPENA. -Na literatura basca, admiração. -

miriam
MIRIAM: Asteroide o número 102, da série.

mirin
MIRIN: Condimento essencial comida japonesa com um sabor ligeiramente doce.

mirina
MIRINA: Rainha das Amazonas.

miringua
Miringua: Espectro do folclore da área do lago no estado de Michoacán, no México.

mirístico
MIRÍSTICO, CA: Jesus é um ácido da série gordo que situa-se a manteiga de noz-moscada.

mirlitón
KAZOO: moeda de ouro velho que decorreu em França.

mirmecia
MIRMECIA: Tipo de aparição de verrugas semelhante a uma formiga, que sai às vezes nas solas dos pés ou as palmas
das mãos e grande causa coceira.

mirmecocoria

MIRMECOCORIA: Dispersão de sementes de plantas pelas formigas.

mirmecofita
MYRMECOPHYTE: Planta associada com uma colônia de formigas que possui órgãos especializados ser baseado
onde seus hospedeiros.

miro
MIRO: Rery dos svevos na S. VI, sucessor de Teodomiro.

mironcillo
MIRONCILLO: Município espanhol na província de Ávila.

mirra
MIRRA: Número de asteroide 381, da série.

mirra
MIRRA: De goma arábica e aromática de uma árvore pertencente à família Burseraceae.

mirranga
MIRRANGA: Em Colômbia, mirria, pequeno pedaço, migajuela.

mis
MINHA: Na Argentina, gato.

misa
MASSA: Asteroide o número 569, da série.

miscala
MISCALA: Medida para líquidos na ilha de Candia, hoje Creta.

mischbrot
Mischbrot: Pão preparado com farinha de centeio e farinha de trigo, sendo o mais comumente consumido na Alemanha.

miserere
MISERERE: Salmo 50, que na tradução da Vulgata, começa com esta palavra.

mishcal
Mishcal: Doce que é feito com o quiote de Agave cozida.

miso
Missô: Fermentado, grosso e aromáticas, soja feita com cozidos, trabalharam com sementes de arroz, de trigo ou de
cevada, de pasta de soja.

misogi
Misogi: Prática antiga de abluções do Xintoísmo.

mississippi
Mississipi: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

mistali
MISTALI: Medida para líquidos no Levante.

mistayol
MISTAYOL: na Costa Rica, cozido de milho.

misto
MISTO: Na Nicarágua, o caldo da cana em estado de fermentação. Pronto para a destilação.

misto
MISTO: No Uruguai, pássaro do tamanho de um canário, asas marrons e amarelada mama, que abunda em lagoas,
reunindo-se em grandes bandos, também chamado mistos.

mistos
MISTOS: condimentos.

mistra
Mistra: Medida para líquidos que usavam os gregos.

mistro
MISTRO: Pequena medida para fluidos utilizados pelos hebreus e gregos.

misua
MISUA: Muito fina variedade de macarrão chinês, feita de farinha de trigo.

mita
MITA: Na Argentina e no Chile, deslocamento do tempo.

mita
MITA: Tropa de gado sendo transportado por trem.

mita
MITA: Trabalho aplicados a coroa espanhola nos tempos coloniais, para os povos indígenas da área Andina forçado.

mite
ÁCARO: em El Salvador, a haste segurando a flor de cana de açúcar.

mitigal
MITIGAL: Moeda de prata mourisco que correu em Castela no século XIII e valia 18 pepiones, também conhecido como
menchal.

mitlen
MITLEN: Medida para agregados em Ulm.

mitmita
Mitmita: Mistura de tempero em pó usado na Etiópia.

mitonde
MITONDE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mitra
MITRA: Tocar ou adorno de cabeça entre os persas, dessas outras nações levou.

mix
MIX: Liga de vários metais utilizados no fabrico de outras ligas e no revestimento de peças eletrônicas.

mixinos
MIXINOS: Uma espécie de verme que é realmente um peixe com a gritante 300 milhões anos de idade.

mixita
Mixite: Basic hidratado arseniato de cobre e o bismuto que cristaliza no sistema hexagonal.

mixomicetos
Moxomicetos: Ordem de fungos, que distinguem-se porque as células que lhes fazem faltam uma capa de celulose,
portanto, sendo bastante movimento.

mixta
Misto: Em Puerto Rico, serviço de um único prato feito de arroz, feijão e carne.

mizar
MIZAR: Estrela do Big Dipper.

mizwad
MIZWAD: instrumento de vento, tipo de gaita de foles, usado na Tunísia.

mlinci
MLINCI: Prato da Eslovénia e da Croácia, que consiste em tiras finas de pão, cozido em água com um pouco de sal.

mnemon

MNEMON: Serviu de Aquiles, que devem lembrá-lo que você não deve matar qualquer descendente de Apolo.

mnemosina
MNEMOSINA: asteroide número 57, da série.

mnemosina
MNEMOSINA: na mitologia grega, a personificação da memória.

moa
MOA: Corretor extinto pássaro da Nova Zelândia.

moa
MOA: na Germânia, moeda.

moab
MOAB: pátria, pátria dos moabitas, atualmente Jordan.

moabita
MOABITA: Anteriormente e desafectadas, Almorávidas.

moambe
MOAMBE: colar ou creme de noz de palma, o prato nacional na África Ocidental.

moane
MOANE: Moeda de ouro em Bombaim.

mobemba
MOBEMBA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

moceno
MOCEÑO: instrumento de sopro e, além disso, a origem do danza bolivina na cidade de Mohaza, localizada no
município de Colquiri.

mocheta
Meio-FIO: Elemento proeminente no canto superior de uma porta onde um cabeçalho ou um tímpano é suportado.

mochiller
MOCHILLER: Salamanca, mochileiros que serviu no exército carregando mochilas.

mochin
MOCHIN: Carrasco, executor da justiça.

mochitlán
MOCHITLÁN: Município do México, no estado de Guerrero.

mocho
Eu MOCHO: Salamanca, res que está faltando um chifre.

mochon
MOCHON: Tronco da oliveira.

mochon
MOCHON: Silverside, peixe teleósteo.

mocia
Mocia: Número de asteroide 733, da série. -(Mocia com M, capital).

moco
MUCO: Apêndice carnoso da Turquia.

mocoque
Mocoque: Árvore de até 25 m. altura, com folhas opostas, brancas ou rosa monopetalas flores com frutos cujas
sementes lembra o sabor da abóbora

mocoví
MOCOVÍ: Indígenas, étnica do grupo do norte da Argentina.

moctezumita
Moctezumita: Telurito com ânion adicional de uranilo, anidro e o fio de metal, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático.

modestia
MODÉSTIA: Número de asteroide 370, da série.

modio
MODIO: Agrimensoria de medida da Roma antiga.

modín
Modin: León, lentamente, suavemente, suavemente.

modoc
MODOC: O Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

modorra

SONOLÊNCIA: Salamanca, ovelha que parece ter enlouquecido por tomar muito sol.

moeda
MOEDA: Moeda de ouro em Portugal.

moenga
MOENGA: Cidade de Angola na província do Bengo.

mofletta
MOFLETTA: receita tradicional judaica, doce e desde o norte de África.

mofo´
MOFO: Em Salamanca, MOSS.

moganita
MOGANITE: Tipo de minério de óxidos minerais; Óxido de silício hidratado, que cristaliza no sistema monoclínico.

mogolla
MOGOLLA: Em Puerto Rico, misture ideias, elementos, etc.

mogollon
MOGOLLON: Gratuitamente, Balde.

mogon
MOGON: Site onde obtém a alegação.

mogon
MOGON: Site onde obtém a alegação.

mogostocia
Mogostocia: Um conjunto de circunstâncias que tornam difícil para o bebê.

moguntia
LVM: Número de asteroide 766 da série. -(Moguntia com M, capital).

mohave
MOHAVE: Condado dos Estados Unidos, no Arizona.

mohawkita
Mohawkita: Pouco abundante minério, arsénio e cobre mistura, então é um arsenieto de cobre, contendo níquel e
cobalto.

moheda
MOHEDA: Monte alto com jarales e erva.

moira
Moira: Número de asteroide 638, da série. -( Moira m, capital de )

moissanita
Moissanite: Carboneto silício que cristaliza no sistema hexagonal.

mojácar
MOJACAR: Município espanhol da província de Almeria.

mojepe
Mojepe: No México, saguaro, cacto.

mojina
Reserva: festa a que ajudar pessoas disfarçadas com trajes ridículos.

mojina
Reserva: chuva petite.

mojinga
Mojinga: No Chile, provocando, ele zombaria. geralmente cansado e mesmo assim.

mojino
MOJINO: Rabilargo, corvido ave.

mojo
MOJO: Em Salamanca, excremento humano.

mojon
Marco: Cale-se ou tanga que recebe o dinheiro e puxa a jogar.

mojon
Marco: Vinho-sifão, pessoa que você a degustação de vinhos.

mojon
Marco: cidade do México no município do futuro, no estado de Chiapas.

mojoso
MOJOSO: Na Argentina e Bolívia, a faca de gaúcho.

mokugyo
MOKUGYO: instrumento musical chinês de percussão fabricado em madeira, muito semelhante a um quarteirão para o
oeste.

molabe
MOLABE: Árvore de família filipina do verbenaceae de madeira fina e resistente.

molasa
MELAÇO: Arenito pedra calcária usado na construção.

molave
MOLAVE: Filipinas, cor resistente sob a água, que é usada em todos os tipos de construções de madeira.

mole aguado
TOUPEIRA AGUADO: No México, a série de ensopados com luz de molhos, feitos com chile ancho e chile mirasol,
unhas de perfume, canela e coentro para uso no plantio das cerimônias de milho e funerais.

mole de garambullo
GARAMBULLO MOLE: Na cozinha mexicana, eu guisado com chile guajillo, alho, cominho, pimenta e unhas, inclusive
as flores de molho garambullo inteiro e moído previamente fritado em óleo ou banha.

mole de iguana
MOLE de IGUANA: no México, prato preparado com carne de iguana, corte em pedaços e cozidos em água,
acompanhado de um molho de gergelim, biscoitos, chiles guajillo e pasilla, chilaca, alho, cravo, pimenta, orégãos,
Tanchagem, cebola e caldo de noite um.

molejon
MOLEJON: Em Cuba, farallon, pedra alta.

molera
MOLERA: No México, panela de barro.

moleya
Moleya: Anteriormente, mollar uva.

molibdenita
Molibdenita: O bissulfeto de molibdênio que cristaliza no sistema hexagonal.

molibdita
Molly: Formulário minério óxido molibdênio que cristaliza-se no ortorrômbico dipiramidal sistema e classe.

molimen
MOLIMEN: Esforço de conformidade ação Natural.

molina
MOLINA: Acequia carregando água ao moinho.

molina
MOLINA: Moinho, cuja torre não é um corpo com a parte inferior.

molina
Molina: Procedimento muito utilizado em Valência para pescar enguias.

molinera
FRESAMENTO: No Chile, cor café do pássaro escuro com manchas brancas no peito.

molinera
MOLINERA: Planta selvagem que reproduz-se em algumas cultivadas campos.

molinicos
MOLINICOS: Município de Albacete.

molinillo
MOEDOR: Vertentes de Murcia, Pappus, das plantas que flutuam no ar.

molinillo
MOEDOR: Argila farináceo.

molinillo
MOEDOR: Em Logroño, morenillo do chocolate.

molino
MOINHO: Coloquialmente, boca, abertura do trato digestivo.

molino
MOINHO: pessoa muito irritante.

molino
MOINHO: artefato, com isso, por um procedimento determinado, é quebranta, esmagamento, lâmina ou espreme algo.

molisita
Molisita: Cloreto férrico que cristaliza no sistema trigonal R-3.

mollada
MOLLADA: Salamanca, tocos para trabalho, refere-se à totalidade do avental de um telhado.

mollate
MOLLATE: Comumente, vinho vermelho.

molledo
MOLLEDO: Município da Cantábria.

molleja
MOELA: Em Álava, a gema de ovo.

mollejon
MOLLEJON: família, homem muito gordo e solto.

mollejón
MOLLEJON: em El Salvador, reunião onde faz crítica e provocações, para as pessoas.

mollerón
MOLLERON: na Germânia, capacete de aço.

mollete
Bolinho: Espessura Carrillo.

mollo
MOLLO: Tenerife, bando de mies.

mollo
MOLLO: Vento que derrete a neve.

mollo
MOLLO, LLA: Em el Bierzo, esponjoso, recesso, podre.

molo
MOLO: No Chile, malecón.

molo
MOLO: Distrito Filipinas na província de Iloilo no Visayas Ocidentais.

molo
MOLO: árvore da família da rutaceae cujo tronco é revestido de espinhos grossos, cresce em locais quentes e é
cultivado como próximo ao vivo.

moloc
MOLOQUE: Nome nome de Deus e os deuses, de Biblos, que sacrifícios humanos eram oferecidos.

