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molonca
MOLONCA: Em Honduras, chicha forte.

molonquear
Molonquear: Ação de esmagar, moer ou bater em algo.

molonqui
Molonqui: Espiga de milho seco ou malformados.

molsa
MOLSA: Navarra, MOSS.

molso
MOLSO: na vontade. Alava, almofada de limpeza.

molucas
Molucas: Arquipélago Indonésia, conhecido como as ilhas das especiarias.

moma
MOMA: Pequenos peixes com corpo alongado e de cor cinzento-marrom, a de luz e escuro-verde marmorizada com
faixas verticais escuras no topo, laterais e fundo da dorsal.

mombeltrán
MOMBELTRÁN: Município espanhol na província de Ávila.

momo
MOMO: Tipo de bola de massa e repleto de ingredientes diferentes, populares na culinária tibetana e Nepal.-

momotus
Momotus: Gênero de ave coradiformes da família do momotidos que vivem na América tropical, também conhecida
como udus, burgos e escoar-se.

momótidos
Momotidos: Um género de aves tropicais na ordem coraciformes, udus, construção de galerias ou guardabarrancos que
inclui o guarda-rios, abelharucos e catracas.

mon
MON: individuais pertencentes a um povo que anteriormente ocupou o sudoeste da Ásia, da Índia até a parte do
meio-dia dos chineses, dos quais parece veio e de que são permanece atualmente eles munda, eles monkhmer e
talvez o moi e eles kui; seus restos mortais foram encontrados também em áreas pantanosas dos deltas dos outros rios
e o Mekong e o Irauadi em seguida.

mon
MON: Estado da Birmânia.

mon
MON: Barrero, site é onde o barro é extraído.

mona
MONA: CAP que cobre a cabeça do peito das crianças.

monachia
MONACHIA: Número de asteroide 428, da série.

monacita
MONAZITA: minério da classe 8, dos fosfatos minerais, de acordo com a classificação de Strunz, que engloba quatro
minerais diferentes e cristaliza no sistema monoclínico.

monagas
MONAGAS: Estado da Venezuela.

moncho
MONCHO: Espanador, pano para lavar o chão.

moncho
MONCHO: Em Alava, envolvimento da castanha.

monclova
MONCLOVA: Município do México, no estado de Nuevo León.

mondeque
Mondeque: No México, coelho.

mondongo
MONDONGO: Em Guatemala e em sentido figurado, monstruosidade, enfeite traje ou ridículo.

mondongo
MONDONGO: Barriga do animal.

monear
Macaco: No Equador, brincando com um objeto.

moneca
SER: Gênero de insetos Elasmopalpus, constituído por uma única espécie, preta e peluda, do Brasil.

monerula
MONERULA: Óvulo engravidei Coreless ainda.

mongo
MONGO: Unidade monetária fracionária da Mongólia.

mongua
MONGUA: Cidade de Angola na província do Bengo.

monilla
MONILLA: Defesa de ferro usado pelos picadores e escondido do pulso ao cotovelo do braço que realizou a paica.

monillo
MONILLO: Na Extremadura, crista.

mono
MONO: Rio africano que corre para o leste de Togo e desagua no Golfo da Guiné.

monocarpismo
MONOCARPIC: Estratégia para a reprodução da planta que se caracteriza por um único episódio reprodutivo antes da
morte.

monofora
MONOFORA: tipo especial de janela que tem apenas uma abertura, geralmente estreita e coroada por um arco.

monona
MONONA: Na Extremadura, lã de ovelha na frente.

monona
MONONA: Na Colômbia e no jogo de boliche, mentir uma vez todos os clubes.

monona
MONONA: Na Extremadura, crested Lark, pássaro.

monopsonio y oligopsonio
MONOPSÔNIO: Mercado no qual há somente um comprador de qualquer produto ou serviço. OLIGOPSONY: Regime
de demanda de mercado para um produto é concentrada em um pequeno número de compradores.

monositia
MONOSITIA: Costume fazer uma única refeição por dia.

monóvar

MONÓVAR: Município espanhol na província de Alicante.

monra
MONRA: No Peru, o roubo de uma casa.

monroe
MONROE: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

monroe
MONROE: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

monsalupe
MONSALUPE: Município espanhol na província de Ávila.

montadito
PÃO: sanduíche feito com um tipo de pão de bar, muito pequeno.

montague
MONTAGUE: Número de asteroide 535, da série.

montalaya
Montalaya: Cortar a carne muito barato popular no estado de Guerrero.

montalvos
MONTALVOS: Município espanhol na província de Albacete.

montana
MONTANA: Estado dos Estados Unidos. UU.

monte
Monte: Grave incômodo ou inconveniência que é negócio, difícil de derrotar ou superar.

montebrasita
Montebrasita: É um fosfato de lítio e alumínio, que cristaliza no sistema triclínico.

montecristo
MONTECRISTO: Cubano de cor amarelo escuro, muito apreciável em marcenarias, caminhões e carpintaria, madeira
para sua resistência.

montefiore
Montefiore: O número de asteroide 782, da série. -(Montefiore com M, capital).

monteponita
Monteponita: Óxido simples cádmio, anidro, que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

montera
MONTERA: Afloramento de uma veia.

montera
MONTERA: Na fortificação, pequeno telhado de madeira, em forma triangular, que é colocada no Palisades, para que o
avanço de sentinela possa colocar as chuvas cobriu a cabeça e a arma dele.

montera
MONTERA: Náutica, vela triangular em tempos muito interlúdio é longo joanetes durar dois punhos no peñoles destes
caça e levantando até beijo com o terço superior.

montgomery
MONTGOMERY: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

monticellita
MONTICELLITE: Minério dos nesossilicatos, grupo da olivina; nesosilicato de cálcio e magnésio com cátions de sílica,
que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

montmorillonita
Montmorilonita: Hidroxisilicatp de magnésio e alumínio com outros possíveis elementos, que cristaliza no sistema
monoclínico.

montroydita
Montroydita: Óxido de mercúrio que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

montubio
MONTUBIO: Ranger, selvagem.

montuca
MONTUCA: Em Honduras, milho verde Tamale.

montuno
MONTUNO: Em Cuba, o refrão da música que é cantada e dançada.

mooihoekita
MOOIHOEKITE: Minério do tipo de sulfetos, minerais do grupo da talnakhite; enxofre duplo de ferro e cobre, anidro,
que cristaliza no sistema tetragonal e escalenoédrica.

moolooíta
Moolooita: Quimicamente é um oxalato de cobre hidratado natural; sal de cobre, de ácido oxálico. Cristaliza no sistema

ortorrômbico.

mop
MOP: Mops, esfregão, esfregão, esfregão, esponja, vassoura.

mor
MOR: Dormir a fase durante a qual ocorrem os sonhos mais intensos.

mora
MORA: Medida para loa árida e sementes em Bombaim.

moraga
MORAGA: no Rioja, matança do porco.

moraga
MORAGA: Conjunto de sardinhas, assado sobre o cuspe e molho de óleo, alho, salsa, limão e pimenta.

moragada
MORAGADA: Salamanca, reunião de garçons e Grill e castanhas no campo do petisco.

morandaña
Morandana: No México, fungo ternerilla simples.

morbo
MORBIDADE: 1: atração para eventos desagradáveis-2: insalubre interesse em coisas e pessoas.

morca
MORCA: Massa de Tortilla cozido no forno.

morca
MORCA: Diz pera bem madura para ser gasto.

morcho
MORCHO: Enrugada fig.

morcilleras
MORCILLERAS: Salamanca, intestino para fazer salsichas.

morcipan
MORCIPAN: Sanduíche de salsicha sanduíche feito com pão francês.

morcín
MORCIN: Município espanhol na província das Astúrias.

morco
Eu MORCO: mal amarrado.

morcol
MORCOL: Álava, castanha de ouriço.

morcón
MORCON: Figurado e familiarmente, sujo e despenteado, pessoa pessoa gorda e gordinha.

mordate
MORDATE: Muçulmano que nega a sua fé.

mordenita
Mordenite: Alumínio silicato de sódio, cálcio e potássio, hidratado, que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

morea
Moreia: Nome da Península do Peloponeso durante a idade média e início da era moderna.

moreira
MOREIRA: Em Cuba, uma variedade de laranja.

moreliana
Moreliana: No México, wafer

morelos
MORELOS: Município do México, no estado de Chihuahua.

morelos
MORELOS: Município do México, no estado de Nuevo León.

morelos
MORELOS: Estado do México.

morena
MORENA: Peixe teleósteo Marino, da subordem da fisostomos, comestíveis e enguia-como.

morendo
Morendo: Vocal italiana que significa técnica musical, caindo, morrendo.

morenillo
MORENILLO: La Rioja, lidar com o chocolate.

morenosita
MORENOSITE: Sulfatos minerais de minério, verde-esmeralda ou esverdeado, brilho vítreo, encontrado na zona
oxidada dos depósitos hidrotermais que contêm níquel, que cristaliza no sistema ortorrômbico.

moretum
MORETUM: guisado de tradicional que é servido como acompanhamento para alguns dos pratos da Roma antiga.

morima
MORIMA: Cidade de Angola na província do Bengo.

morimotoíta
Morimotoita: Silicato de cálcio, titânio e ferro, que cristaliza no sistema monoclínico.

moringa
MORINGA: Em Cuba, imagens fantasma que assusta as crianças.

morion
MORRIÃO: Smoky Quartz.

moris
MORIS: Município do México, no estado de Chihuahua.

morisco
Moura: Moeda fluindo em Argel.

morisqueta
Irônico: No México, guisado feito com arroz branco cozido em água, com sal ou sem sal, textura semelhante ao arroz
cozido no vapor, talvez não fritar.

morito
BRILHANTE: Formiga pequena e preta dos alcornocales.

morjen
MORJEN: Agrimensoria medido em Amesterdão.

morkillia
Morkillia: Gênero de botânico de plantas com flor pertencente à família dos zygophyllacae

morla

MORLA: Em Alpujarra, madero curto e grosso que excita a biga do moinho do eixo modo porca.-

morlaco
BICICLETAS: Grande tamanho do Bull.

morlaco
MOTOS: Na América, peso de banana frita, difícil.

morlaco
BICICLETAS: Morlon, quem finge estupidez ou ignorância.

mormaer
Mormaer: Título nobiliárquico atribuído a um governante provincial no Reino da Escócia durante a idade média.

mormera
MORMERA: Salamanca, catarro nasal.

mormeras
MORMERAS: Salamanca, focinhos sujos.

mormollo
Mormollo: No México, moronga feito com sangue de cordeiro ou miúdo, preparada com legumes, chile Cascavel e o
cheiro de ervas.

mormorotear
Mormorotear: Alava (Espanha), murmurando, fale entre dentes, expressando nojo ou queixa por algo.

mornay
Mornay: Nome de um molho derivado bechamel ao qual são adicionados gemas de ovo e queijo gruyere ralado, que
cobriu várias preparações pretendidas ser gratinado no forno.

moro
MORO: Moeda de ouro em Surate e Estados do grande Mughal.

moroedie
MOROEDIE: Pérsia e particularmente em Hispaham moeda de prata.

moroleón
MOROLEÓN: Município do México, no estado de Guanajuato.

moromoro
MOROMORO: nas Filipinas, farsa, ficção.

morongo
MORONGO: Comumente, pilha de breda, tornar-se um frasco.

mororo
MORORO: Madeira utilizada na embalagem do Brasil.

morote
MOROTE: Morango, pequeno e de qualidade inferior.

morralla
PEIXE: Peixe muitas vezes.

morrillazo
MORRILLAZO: Salamanca, pedra.

morrillo
MORRILLO: Salamanca, pedra grande.

morrión
MORRIÃO: Gaiola de arame que se encaixa na rolha de uma garrafa de vinho espumante, champagne ou cerveja.

mors
MORS: Na mitologia romana, Deus da morte.

morter
ARGAMASSA: Argamassa de significado da palavra catalã, amplamente utilizada no utensílio de cozinha catalã

mortera
MORTERA: Os cortes profundos que ocorre na cabeça os peixes para que eles não escapam.

mortera
MORTERA: Na Andaluzia, burrinho.

morula
MÓRULA: Stranded, atrasado ou detenção muito breve.

morusa
MORUSA: Coloquialmente, prata velha moeda.

mosaico
Mosaico: Uma decoração que ocorre na parte superior de uma terrina ou galantina, com elementos de cores diferentes,
cortados em formas diferentes.

mosca
Mosca: Inseto frequentes comum.

moscas
Moscas: Coloquialmente, faíscas que saltam no fogo.

moschelita
Moschelita: Eu simples iodeto de mercúrio, anidro, que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

moschellandsbergita
Moschellandsbergite: Mercúrio metálico de amálgama de prata que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

mosco
GONZALEZ: Em Salamanca, pescozón.

mosco
MOSCO, CA: Diz cavalaria muito preta e alguns outros cabelos brancos.

moscona
MOSCONA: Mulher sem vergonha.

moscoque
MOSCOQUE: Moeda de cobre de Rússia.

moscovita
Muscovita: Alumínio silicato de potássio e alumínio, que pode levar a magnésio, cromo e outros componentes, que
cristaliza no sistema monoclínico.

moscón
CARNE: Coloquialmente, masculino pesado e problemático, especialmente em ambições amorosas.

moskva
Moskva: Asteroide número 787, da série. -(Moskva com M, capital).

mosmochos
Mosmochos: Pequenos pedaços de carne de porco que instala-se o óleo ou a banha, depois de fritar e são utilizadas
para desenvolver o chocholos.

mosquera
MOSQUERA: Salamanca, um tipo de gaveta, pendurado na parede, com uma malha de fios muito finos na porta onde
os alimentos foram mantidos e não conseguia as moscas e ratos.

mosquil
MOSQUIL: Salamanca, local onde os cavalos são recolhidos fugindo de moscas, nas horas de verão resistero.

mosquilla
Mosquilla: Variedade de abelha sem ferrão, nativa do México, que vive nas áreas da América subtropical Spa.

mosquito
Mosquiro: Coloquialmente, cara que muitas vezes vai para a taverna.

mostacilla
Semente de mostarda: munições do tamanho de um grão de mostarda usada para caçar aves e pequenos animais.

mostacilla
Semente de mostarda: semente de índigo.

mostacilla
Semente de mostarda: tipo de letras muito pequenas.

mostacilla
Semente de mostarda: Mosquito quase microscópico que entra em imensa piscinas ao pôr do sol, especialmente ao
longo dos rios, e cuja picada provoca uma dor muito chata.

mostarda
MOSTARDA: Muito picante prato italiano feito com essência de frutas, açúcar e mostarda.

mostro
MOSTRO: Desafectadas, monstro.

mot
MOT: Divindade semítica, filho da e representativa da morte e da aridez.

mota
MOTA: Junta ou granillo formando no pano e muitas vezes é removido com uma pinça ou tesoura.

mote
ALCUNHA: Milho cozido com sal.

motete
MOTETO: Canto religioso.

motete
MOTETO: No Panamá, grande cesta que é carregado nas costas.

motete
MOTETO: Adolescente, pessoa que está mudando a voz.

motete
MOTETO: Afronta, desporto, insulto, Alcunha.

motilar
MOTILAR: Salamanca, cisalhamento.

motilleja
MOTILLEJA: Município espanhol na província de Albacete.

motilón
MOTILÓN: Desafectadas, xerife, oficial profissional Júnior.

moto
MOTO: Antiga moeda de ouro no Ducado de Brabante que decorreu em Espanha na S. XIV.

motozintla
MOTOZINTLA: Município do México, no estado de Chiapas.

motón
Pilha; Em hardware náutico, usado para mudar a direção de uma capa.

motricidad
MOTRICIDADE: Ação do sistema nervoso central que determina a contração muscular.

mottramita
Mottramite: Vanadato de chumbo e cobre, hidroxiladas, com impurezas de zinco, que cristaliza no sistema ortorrômbico
e dipiramidal.

mouna
MOUNA: nome de um brioche, com forma de coroa ou cúpula, tradicional na culinária da Argélia e Oran, que é
consumida na semana Santa.

mover
MOVIMENTO: Em arquitetura, começando um arco ou abóbada.

mover algo violentamente
MOVER algo ou alguém, VIOLENTAMENTE: shake.

movilizate

CATACUMBA: No México, dar cambalhotas.

moxico
: MOXICO província de Angola.

moyana
MOYANA: Coloquialmente, mentindo, ficção.

moyana
MOYANA: parte velha de artilharia semelhante a colubrina.

moyana
MOYANA: Pão feito com farelo que é geralmente dada para os cães de gado.

moyo
MOYO: Medição da capacidade é usada para vinho.

moyote
MOYOTE: No México, mosquito.

moyote
MOYOTE: No México, espécie de escaravelho alado.

moza
MENINA: Pá de lavadeiras de bater a roupa, especialmente a grossa, lavá-los mais facilmente.

mozo
Garçom: Na germania, rabisco, metal instrumento.

mozo
Garçom: Não utilizados, cuelgacapas, mobília.

mozón
MONÇÃO; ÁREA: Salamanca, masculino ou feminino, grande e bonito.

mónaco
Monaco: Moeda de prata cunhada em Mourque que entrou o Ducado do Mónaco e outras partes da Itália.

mópet
Moopet: Coquetel feito com tequila e refrigerante de limão gasoso.

mpoi
MPOI: madeira no oeste da África usado em carpintaria interior, embalagens e painéis decorativos.

mridanga
KHOL: Terracota ou plástico, dois patches, tambor usado na Índia.

mrouzia
MROUZIA: Prato Popular de Marrocos, uma espécie de ensopado preparado com sabor doce.

msemmem
MSEMMEM: Plano de pão, feito com farinha de trigo com fermento um pouco, o que é consumido nas regiões do norte
da África.

mseri
MSERI: madeira do W. de África usado na construção naval, carpintaria e mobiliário.

mu
MU: Desafectado, sonho, ato de sono.

mu
MU: Mugido Bull.

muanda
MUANDA: Cidade de Angola na província do Bengo.

muca
MUÇA: No Peru, gambá.

mucala
MUCALA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mucanzo
MUCANZO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mucasama
MUCASAMA: Em Marrocos, ato de partição da propriedade de uma pessoa falecida.

mucepo
MUCEPO: Em Hondiras, tristeza, decadência do humor.

muceque
MUCEQUE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

muchamiel
MUCHAMIEL: Município espanhol na província de Alicante.

muchite
MUCHITE: Guamúchil, leguminosas árvore espinhosa.

muchín
MUCHIN: No Equador, mandioca ao solo e frito com mel.

muchu
MUCHU: Em Chile, nome de uma planta de umbellifer.

mucidina
MUCIDINA: Solução do muco de lesmas.

mucitis
MUCITIS: Inflamação de uma membrana mucosa.

mucolo
MUCOLO: Cidade de Angola, na província do Bengo,

mucondo
MUCONDO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mucongo
MUCONGO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mucron
Dica: Em botânica, ponta corta mais ou menos aguda e bem diferenciadas termina abruptamente. Também chamado
apiculo.

mucuso
MUCUSO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mud
LAMA: Em Marrocos, alqueires.

muday
MUDAY: No Chile, la chicha de milho, cevada ou trigo fermentado.

muegano
MUEGANO: No México, xarope de milho de tortilha.

muela
RODA: Em Cuba, braçadeira, artejo de certos artrópodes.

muela
RODA: Mó que gira em torno de outro fixo para moer o que está entre os dois.

muela
RODA: Topo de colina plano.

muela
RODA: Preparado, planta anual.

muenga
MUENGA: No Chile, aborrecimento.

muertito
Mortos: Amarelo pão preparado na região do Vale Central, em Oaxaca.

muesli
Cereais: Mistura de flocos cereais e frutas secas nativas para a Suíça germânica.

mueso
Museu: Lanche, parte do freio que entra na boca da cavalaria.

muégano
Muegano: Doce preparado com uma massa semelhante a donuts que existem versões diferentes em alguns Estados
da República mexicana.

mufa
MUFA: Na Argentina, ferrugem ou mancha de umidade.

muffin
Bolinho: muffin inglês, redondo, com leite, que é servido quente com manteiga fresca e geleia de chá.

mug
Caneca: Grande vantagem aberta ou Copa cilíndrica, que serve café concentrado pocop.

mugarasa
MUGARASA: Em Marrocos, locação de um campo plantado de árvores, ou associação para seu cultivo.

mugor
MUGOR: Ar rarefeito, que é o vinho e silos pressiona quando as uvas esmagadas estão em processo de fermentação

tumultuosa.

mugor
MUGOR: Cheiro de sujo e molhado, especialmente a da roupa suja.

muguet
MUGUET: sapinhos.

muharram
MUHARRAM: Mês do ano muçulmano.

muhinyo
MUHINYO: Nome de uma febre endêmica em Uganda, semelhante da febre de Malta.

muiracutuca
MUIRACUTUCA: Madeira da América Tropical, usada em torneamento e madeira compensada.

muja
Ednilda: Cabra com o ouvido médio.

mujaddara
MUJADDARA: Prato de lentilhas cozidas junto com trigo ou arroz, conhecido como, " os seguidores de Esau " habitual
na cozinha libanesa e Palestina.

mujo
Eu MUJO: dianteira da sola dos sapatos.

mujo
Eu MUJO: nariz de porco.

mulato
Mulato: No México, tepetaca, árvore.

mulcion
MULCION: gênero de crustáceos malacostracans macruros que inclui apenas uma espécie, recolhidas nos mares da
América do Norte.

mulegé
MULEGÉ: Município do México, no estado de Baja California Sur.

mulemba
MULEMBA: Cidade de Angola na província do Bengo.

mulenda
MULENDA: Cidade de Angola na província do Bengo.

mulita
Mula: Pequeno Tatu da Argentina.

mulla
Wilma: Chiloé, lã grossa calça usada pelos pescadores.

mullet
TAINHA: Penteado caracterizado por ser curto na parte superior do crânio e tempo na nuca.

mulligatawny
Mulligatawny: Prato de origem indiana, adotado pelos britânicos e, sobretudo, pelos australianos.

mullir
MULLIR: Salamanca, colar.

mullita
Mulita: Silicato de alumínio, do tipo nesosilicato, anidro, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

mulso
MULSO: Bacia, bando de obter.

mulso
MULSO: na cidade de Navarra de Obanos, plantas frondosas Assembly ou arbustos.

mulsum
Vinho DOCE: vinho típico da época romana e particularmente também, entre os visigodos.

mulunzapo
MULUNZAPO: Em Honduras, árvore que habita os climas quentes de frutos aromáticos, menores do que o zanzapote.

mumbondo
MUMBONDO: Cidade de Angola na província do Bengo.

mume
Mume: No México, a preparação feita com feijão cozido em água com sal e sementes de abóbora.

mummu
MUMMU: Divindade da mitologia mesopotâmica, associada com o nevoeiro.

mumo
Ou Sixto: Em México, erva santa, acuyo, folha sagrada, momo ou tlanepa. -Também chamado mumu.

munera
MUNERA: Município espanhol na província de Albacete.

mungolo
MUNGOLO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mungulu
MUNGULU: Madeira de w. África para uso em carpintaria, armários, revestimentos e mobiliário.

munir
MUÑIR: Convoca Conselho ou outro ato semelhante.

munombo
MUNOMBO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

munon
COTO: Em alguns lugares nas Astúrias, terras mojon separado.

muña
Muna: Salamanca, poeira proveniente da palha banal.

muñana
Muñana: Município espanhol na província de Ávila.

muñeco de muerto
Morto, boneco de neve: no México, biscoito feito com farinha de trigo, banha, fermento e mel de piloncillo.

muñico
Muñico: Município espanhol na província de Ávila.

muñogalindo
MUÑOGALINDO: Município espanhol na província de Ávila.

muñogrande
Muñogrande: Município espanhol na província de Ávila.

muñopepe
Muñopepe: Município espanhol na província de Ávila.

muñosancho
Muñosancho: Município espanhol na província de Ávila. -( Muñosancho com M, capital ).

muñotello
Muñotello: Município espanhol na província de Ávila. -( Muñotello com M, capital ).

muñón
COTO: Osso de carne de presunto.

muqui
MUQUI: Goblin da mitologia dos Andes centrais, na Bolívia, Equador, Peru e Colômbia, que habita o interior das minas,
também chamado de anchancho.

murar
Parede: Estar à procura de um gato de ratos.

murdoquita
Murdochite: Chumbo e cobre, anidro, Oxi-haleto com impurezas de bromo, que cristaliza no sistema isométrico e
hexoctaedrico.

murfatlar
Murfatlar: Uvas de sobremesa romena de vinho chardonnay, Muscat Ottonel e pinot noir, produzido na Dobrudja, não
muito longe do mar Negro.

murla
Fortaleza: Município espanhol na província de Alicante.

murrapo
MURRAPO: Nome vulgar na Colômbia está dando uma selvagem palmeira cujas folhas são usadas para cobertura de
casa e chapéus de malha.

murraya
MURRAYA: Gênero de plantas auranciaceas da região tropical da Ásia.

murtabak
MURTABAK: prato muçulmano consistente na massa recheada de carne picada e torrada, próprio da Índia.

murure
MURURÉ: Aldeia de Angola na província do Bengo.

murusa
MURUSA: Em Venezuela, porção de cabelo cacheado, encaracolado.

musa
MUSA: Asteroide o número 600, da série.

musanga
MUSANGA: açougue-mamífero de corpo alongado, cabeça e orelhas pequenas, focinho aguçado e cauda longa que
habita o arquipélago malaio.

muscicápidos
: Família de aves passeriformes que são distribuídos em toda a Eurásia e África.

muscolo
Falco: Estrutura muito pesada e mais resistente do que o vinea, usado para o cerco.

musculación
Musculação: Em fisiologia, o estudo dos movimentos voluntários.

musdamma
MUSHDAMMA: Na mitologia mesopotâmica, Deus encarregado de edifícios e fundações.

musem
MUSEU: No Marrocos, a festa anual de um Santo, realizada no seu túmulo.

musena
MUSENA: Nome de uma árvore leguminosa da flora abissínio, cuja casca foi altamente estimada por seus usos
medicinais.

mushassu
mushassu é escrito incorretamente e deve ser escrito como ' Mushussu. "sendo seu significado:<br>MUSHASSU: Na
mitologia mesopotâmica, criatura, meio simbolizada.

musido
MUSIDO, DA: Em Alava, mofo, canecido. ressecado.

musofágidos
Musofagidos: A família de aves da ordem o musifagiformes conhecido como turacos, típicas da África.

mussanga
MUSSANGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mussenga
MUSSENGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

muste
MUSTE: Erva que é usada como condimento.

musus
Dayane: Variante incomum de mojo, nome do índio tribal da Bolívia e Peru. MUSUS: Mojos, tribo de índios que se
estabeleceram em ambas as margens do rio Mamoré, na Bolívia e no Brasil.

mut memut
MUT memut: festivo guisado de galinha, caldo de origem tseltal -

mutacanga
MUTACANGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mutamba
MUTAMBA: Cidade de Angola na província do Bengo.

mute
MUDO: 1. Como para os agregados em Berna. -2: medição de líquidos no Tirol.

mutembula
MUTEMBULA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mutila
MUTILE: Gênero de insetos Elasmopalpus europeus, cuja espécie lá é dois que produzem picadas bastante dolorosas.

muttabel
MUTTABEL: Prato tradicional sírio e libanês, consistindo de purê de berinjela com sal, pimenta, óleo, tahine e anar
sementes.

mutztututi
Mutztututi: No México. sombra da noite.

muumuu
VESTIDO: Vestido colorido mais rico do que eles costumam usaram mulheres no Havaí.

muxaluando
MUXALUANDO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

muxima
MUXIMA: Cidade de Angola na província do Bengo.

muzuna

MUZUNA: Pequena moeda de prata em Marrocos, também conhecido como blanquillo.

múcico
Mucic: Moderadamente solúvel em água, que é apresentada sob a forma de cristais incolores e é obtida por oxidação
com ácido nítrico, o ácido galactose.

músquiz
MUSQUIZ: Município do México, no estado de Nuevo León.

n
N: carta que entre os antigos da idade média, foi vale 900.

na
AT: Silábico de escrita japonesa.

na
AT: Símbolo químico do sódio.

naama
NAAMA: Filha de Lameque, irmã de Tubalcaim, descendente de Caim.

naan
K ' naan: Pão feito com fermento e farinha de trigo. consumo em alguns países da Ásia.

naat
NAAT: Poesia essencialmente elogiando o Profeta Muhammad, popular no Paquistão e a Índia.

nab
NAB: Rio da Baviera, afluente do Rio Danúbio.

nabachi
Nabachi: Bebida fermentada feita com milho que consomem os tepehuanes de Chihuahua.

nabal
NABAL: instrumento de latão longo e reto, usado na música tradicional da Coreia.

nabesita
Nabesite: Filossilicatos de sódio e berílio hidratado que cristaliza no sistema ortorrômbico e disfenoidal.

nabla
NABLA: Antigo instrumento semelhante ao músico lira.

naboa
NABOA: Um gênero de traça pertencente à família Arctiidae.

nabot
Nabote: Personagem bíblica, famosa por seus vinhedos.

nabu
NABU: Deus babilônico da sabedoria.

nabucodonosor
Nabucodonosor: Nome de vários reis da Babilônia.

nac
NAC: Tecido de seda Oriental.

nacapitú
Nacapitu: Gordinha ou Tamale, feito com milho de captura em massa e banha; Está cheio de pataxetes de feijão cozido
e dourar no forno.

nacasmá
Nacasma: No México, chicatana Ant.

nacatear
Nacatear: Ação de açougueiro uma carne, hum, porcos ou qualquer outro animal.

nacatleca
NACATLECA: No México, pessoa de baixa classe social

nacela
Iate:-Molde côncavo.

nacela
IATE: Navicular de Fossa da uretra.

nache
Nacho: Almería, as crianças brincam de saltar.

nachi
NACHI: No Chile, sangue cru e ainda quente cordeiro temperado com sal e pimenta, sendo um guisado muito digestivo.
É também chamado de Nacho.

nachos

Nachos: Snack originalmente do norte do México e sul dos Estados Unidos. UU. que consiste em totopitos de tortilha
de milho frito, banhado com queijo derretido ou manchego.

nacido
Nascido: Em México, sina, espinosa suculenta da família Cactaceae.

nacimiento
NASCIMENTO: Município espanhol da província de Almeria.

naco
NACO: No México, índio.

naco
NACO: Andullo de tabaco.

naco
NACO: nome popular em uma salada de batatas e cebola que transporta o ovo cozido e maionese.

naco
NACO: no município de Alicante de Villena, criança de menos de cinco anos.

nadadores
NADADORES: Município do México, no estado de Nuevo León.

nadorita
NADORITE: Haletos de minerais de minério, nadorite grupo; oxicloreto de chumbo e antimónio que cristaliza no sistema
ortorrômbico e dipiramidal.

nae
NAE: Indivíduo pertencente a uma vila estabelecida na área montanhosa da alta Tonquin, relacionada com o homem e
o meo.

nagana
NAGANA: Tripanossomíase que afeta animais vertebrados de animais na África.

nage
NAGE: Caldo aromatizado com vinho branco, legumes e ervas usadas para caça de alimentos delicados.

naginata
Naginata: Chifre de arma usada pelo samurai do Japão feudal.

nagnar

NAGNAR: Um tipo de tambor usado pelos índios.

nagor
NAGOR: Espécie de antílope.

nagrona
NAGRONA: Madeira usar nos posts, transformando a América Central e tamanhos.

naguara
OKZZZZZZ. -Significa que no estado de Lara, Venezuela, me pergunto, ponto de exclamação.

nagyagita
Nagyágite: Sal sulfeto de chumbo, antimônio, ouro e telúrio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático
pseudotetragonal.

nai
NAI: Instrumento musical de vento, romeno e moldavo, flauta de pan diatônica.

naiboa
NAIBOA: na República Dominicana, substância, substância.

naiboa
NAIBOA: Em Venezuela, bolo de farinha da raiz de mandioca.

naipe
NAIPE: Retrato a óleo pintado pequeno.

naira
NAIRA: Moeda da Nigéria.

nairobi
NAIROBI: Concelho e cidade capital do Quênia.

naita
NAITA: Cachecol, vestuário que é colocado no pescoço.

naja
NAJA: Cactacea na Colômbia.

naju
NAJU: planta do Peru.

nal
NAL: Peso argentino.

nala
NALA: Mamífero africano artiodactilo.

naldrettita
Naldrettite: Sal Antimoneto de paládio que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

nali
NALI: É de peso que foi usada e nas Antilhas.

nam pla
Nam pla: molho de cor clara, usado na culinária tailandesa, feita com suco de peixe ou camarão extrair.

namaloba
NAMALOBA: Aldeia de Angola na província do Moxico.

namazu
NAMAZU: Na mitologia japonesa, bagre gigante que habita as profundezas e produz terremotos sempre que ele se
move.

nambuangongo
NAMBUANGONGO: Cidade de Angola na província do Bengo.

nambulita
Nambulite: Silicato de lítio e manganês. sem alumínio e anidro, mas hidroxilado, que cristaliza no sistema triclínico e
pinacoidal.

name
Nome: raiz quase sempre roxo que está criando o zimarrona no arcabucos.

namibe
NAMIBE: Província de Angola.

namiquipa
NAMIQUIPA: Município do México, no estado de Chihuahua.

nammá
Cássio: Na Babilônia e judeu anjo caído de mitologia, demônio.

nammu

NAMMU: Deusa suméria quem identifica o abismo das águas, no oceano primordial.

namtar
NAMTAR: Na mitologia mesopotâmica, Deus terrível que trouxe a peste e doença.

nana
Nana: No México, útero ou útero da fêmea de um porco, que é costume comer tacos.

nanaca
NANACA: na América do Sul, bartulo, gadget.

nanaya
NANAYA: Deusa que personificava a volúpia e sensualidade.

nance
Nancy: Em Costa Rica, grão café amarelo.

nance
Nancy: na Costa Rica, variedade de café que é cultivada em áreas quentes.

nanchi
NANCHI: Arbusto de cujo fruto é feito no México, chicha.

nanchicacao
NANCHICACAOL: Madeira da América tropical, usada para mobiliário de luxo e como polpa de papel.

nancí
NANCI: Na Nicarágua, algum tipo de majuela ou medronheiros.

nandú
Rhea: Em México, nanche caramelo ou dulce de Nancy.

nane
NANE: Armênia deusa pagã da guerra e da sabedoria.

nanguipo
Nanguipo: No México, matzu, abundantes flores da árvore branco cremoso.

nano
Nano: No Chile, irmão, amigo.

nanon
NANON: Número de asteroide 559, da série.

nansa
NASA: Gênero de moluscos gastrópodes.

nansei
Nansei: Arquipélago mais ao sul do Japão, reclamado pela China. Também chamado de Ryukyu-

nanshe
NANSHE: Deusa da justiça na mitologia mesopotâmica.

nantokita
Nantokita: Simples cobre, anidro, que cristaliza no cloreto de sistema e hextetraedrico isométrico.

nantua
NANTUA: No México, o nome aplica-se às preparações que inclui lagostins, inteira ou composta manteiga, purê, mouse
ou coulis.

nanzuela
NANZUELA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

nap
NAP: NAP, a parte macia da pele.

napa
NAPA: na Germânia, na nádega.

napalachicle
Napalachicle: No México, salada elaborada com maduro nopal talos cortados em tiras, misturado com tomate, tomate,
cebola e limão e mergulhado com azeite de oliva.

napar
Vestido: No México, ação de derramar um molho um coulis, creme, etc. , sobre um alimento.

napata
NAPATA: Antiga capital do Reino da Núbia.

nape
NUCA: No Chile, um pequeno crustáceo que situa-se nas praias arenosas e serve para isca, isca de pesca.

napea

NAPEA: Ninfa da floresta.

napo
NAPO: Rio do Equador e Peru, afluente do Rio Amazonas.

nar
NAR: Nome Lily de Egipto antigo.

nar
NAR: Rio da Itália, um afluente do Rio Tibre.

nar
NAR: Villa da Índia em Bombaim.

narcea
NARCEA: Rio Astúrias, afluente do Rio Nalón.

narciso
Narciso: Planta amarilidacea flores brancas ou amarelas com coroa central em forma de sino.

nardichola
NARDICHOLA: Cancele, alpendre, no átrio da galeria, Atrium.

nares
NARES: Estreito que separa a Groenlândia a partir da ilha de Ellesmere.

narim
NARIM: Sibéria que desemboca no Golfo do rio Ob.

naris
NARIS: Buraco no nariz.

nariz
NARIZ: Canon retorta e delicada e outros dispositivos.

narros
Narros: Salamanca, truque, astúcia.

narses
Narses: Rei persa da Dinastia Sassânida.

nasara
Vitor: Moeda de prata cunhada em Tunísia, de forma quadrada e com o valor de um piastre.

nasardo
NASARDO: Um dos registos do órgão.

nashi
Nashi: Fruto de uma árvore da família Rosaceae, nativo para o Japão.

nasi goreng
Nasi goreng: especialidade da Indonésia, que consiste em arroz salteado com fino corte de frango, ou carne ou carne
de porco e cebola, que adiciona cubos de carne de lagosta.

nasi kuning
NASI kuning: prato do Festival da ilha de Java.

nasico
NASICO: Macaco de Borneo.

nasión
Nasion: Anatomia, mediana sutura frontonasal.

nasol
NASOL: Parte do capacete que protegia o nariz.

nassovia
NASSOVIA: Asteroide número 534 da série.

nastia
NASTIA: impossibilidade.

nastia
NASTIA: Movimento de um órgão da planta contra um estímulo de natureza externa e difusa.

nata
Creme: Em Bolívia, Colômbia, México, República Dominicana e Venezuela, escória de fornos.

natalia
NATALIA: Asteroide o número 448, da série.

natrocalcocita
Natrocalcocita: Sulfato de sódio e de cobre, hidratado e hidroxilados, que cristaliza no sistema monoclínico e

prismático.

natrofilita
Natrophilite: Fosfato de sódio e manganês que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

natrona
NATRONA: Cidade dos Estados Unidos. UU. em Illinois e Condado de Mason.

nauheima
Nauheima: Asteroide número 811, da série. -

naulum
NAULUM: Equivalente ao ácaro moeda romana.

nauru
NAURU: País da Oceania, Micronésia estado, localizado no Oceano Pacífico Central.

nausica
NAUSICA: Asteroide o número 192, da série.

nautes
NAUTES: Sacerdote troiano, guardião do Palladium.

nautiloidea
NAUTILOIDEA: Moluscos com concha que apareceu no início do Paleozoico.

nava
NAVA: Municiio do México, no estado de Nuevo León.

nava
NAVA: município de Asturias.

navadijos
Navadijos: Município espanhol na província de Ávila. -( Navadijos com N, capital ).

navaescurial
Navaescurial: Município espanhol na província de Ávila. . ( Navaescurial com N, capital ).

navahondilla
Navahondilla: Município espanhol na província de Ávila. -( Navahondilla com N, capital ).

navaja
1.-faca: Colmilho do javali e de alguns outros animais.<br>2.-faca: corte de ferrão de alguns insetos.<br>3.-faca:
coloquialmente, a linguagem dos caluniadores e rezadeiras.<br>4.-faca: cada ferros de dois laterais de vidro, que rolou
os fiéis para montar o crossbow.

navajo
NAVAJO: Condado dos Estados Unidos, no Arizona.

navajoíta
Navajoita: Simples, óxido de vanádio e ferro, hidratado, que cristaliza-se em pseudortorrombico o sistema monoclínico
e prismáticas.

navalacruz
Navalacruz: Município espanhol na província de Ávila. -( Navalacruz com N, capital ).

navalmoral
Navalmoral: Município espanhol na província de Ávila. -( Navalmoral com N, capital ).

navalonguilla
Navalonguilla: Município espanhol na província de Ávila. -( Navalonguilla com N, capital ).

navalosa
Navalosa: Município espanhol na província de Ávila. -( Navalosa com N, capital ).

navaluenga
Navaluenga. -Município espanhol na província de Ávila. -( Navaluenga com N. capital ).

navaquesera
Navaquesera: Município espanhol na província de Ávila. -( Navaquesera com N, capital ).

navaridas
NAVARIDAS: Município espanhol na província de Álava.

navarin
NAVARIN: ensopado francês de borrego, ensopado com vários vegetais.

navarín
Navarin: Costeletas de cordeiro com batatas e legumes diversos.

navarredondilla
Navarredondilla: Município espanhol na província de Ávila. -( Navarredondilla com N, capital ).

navarrete
NAVARRETE: Conselho de Navarra em Bernedo município.

navarrete
NACARRETE: Conselho de Navarra em Bernedo município.

navarrevisca
Navarrevisca: Município espanhol na província de Ávila. -( Navarrevisca com N, capital ).

navatalgordo
Navatalgordo: Município espanhol na província de Ávila. -( Navatalgordo com N, capital ).

navatejares
Navatejares: Município espanhol na província de Ávila.

naveta
TRANSPORTE: Monumento megalítico balear.

navia
NAVIA: Município espanhol na província das Astúrias.

navidad
Natal: coloquialmente, ano de idade de uma pessoa.

nawá
NAWA: Bebida fermentada que é feito com milho amarelo, novo-

nayarit
NAYAROT: Estado do México.

nazas
NAZAS: Município do México, no estado de Durango

náyade
NÁIADE: Satélite de Netuno.

ndole
ASSESSORIA: prato típico da culinária dos Camarões consistente em um guisado feito com nozes, carne ou peixe,
com a vernonia como ingrediente principal.

nduri
NDURI: Cidade de Angola na província do Bengo.

ndutemino
Ndutemino: Eu guisado feito com peixe seco e grosso Cactus, temperado com chile costeira, assadas e secas folhas de
abacate e epazote.

ndutenduchi
Ndutenduchi: Soupy guisado feito com feijão preto e nopales, temperado com molho de chile costeiras.

ne
NE: Rio da França na região de Poitou-Charentes.

nea
NEA:-Junco, planta.

nea
NEA: Região da Argentina, composto de quatro províncias.

nearco
NEARCO: Navigator cretense, Almirante da frota de Alexandre, o grande.

nebbiolo
Nebbiolo: Tensão no norte da Itália, um dos principais, ao lado do barbera e o moscato.

nebraska
NEBRASKA: Estado dos Estados Unidos. UU.

nebu
Gonçalo: Eu americana Hazel.

neca
NECA: Gíria, a bengala, um jogo de cartas.

necator
NECATOR: Verme parasita Intestinal.

neco
NECO: Nome vulgar no México está dando um combina indígenas, que produz pequenos frutos.

necrolestes
NECROLESTES: Enigmático gênero de mamífero extinto, difícil classificação taxonômica, que viveu no início do
Mioceno na América do Sul.

nectón

NECTON: Conjunto de organismos aquáticos de navegação ativa.

necuatl
Necuatl: No México, o nome usado para designar o mel do maguey ou aguamiel.

necune
NECUNE: Moeda de ouro dos países ao largo das costas das Índias ocidentais.

necutamalli
Necutamalli: Tamale feita com massa de pão de milho e mel de maguey, que tem suas origens em tempos
pré-hispânicos.

neera
NEERA: na mitologia grega, esposa do Deus Rio Estrimon e mãe de Evadne.

neera
NEERA: na mitologia grega, esposa do Deus Rio Estrimon e mãe de Evadne.

nefele
NEFELE: Na mitologia grega, a personificação das nuvens.

nefrita
NEFRITA: Minério de classe 9, silicatos, de acordo com a classificação de Strunz; silicato de cálcio, de ferro ou
magnésio, que cristaliza no sistema monoclínico.

neftali
NAFTALI: Um dos filhos de Jacó.

neftys
NEFTYS: Asteroide número 287, da série.

negere
NEGERE: Número de asteroide 464, da série.

negrilla
NEGRITO: fungo microscopicamente, com o talo formado por filamentos ramificados, que vive o parasita nas folhas da
madeira verde-oliva e de outras plantas.

negrillo
Whitehorn: Em peixes carnívoros de água salgada de México, Pollock.

negrito

Negrito: Antojito típico de Campeche, que é feito com massa de milho, feijão macarrão esticado, banha e sal.

