
A császárné, mint kiderült, egész eddigi életét fogyókúrázással és testmozgással töltötte. Saját 

bevallása szerint, annak ellenére, hogy rengeteget mozog, olykor koplalókúrára kényszeríti 

magát. Ha eljön az a nap, amikor nem étkezik semmit, az utána következő napokat súlyos 

szabályok övezik, melyeket szigorúan be is tart.  

A koplalónapokat a gyümölcsnapok követik, majd a kombinált gyümölcs- és tejnapok. Ezt 

követően sorra kerülnek a tejtermékekből származó kosz és az erőleves napjai is. Az udvari 

patika könyveiben pontosan le van írva, hogy s mint kell számára a tejből írót elkészíteni. Ez a 

feladat az udvari szakácsnőre van bízva, akinek kötelessége minden étkezés során megmutatni 

a receptet a császárnénak. 

 Erzsébet császárnénk általában reggel 8 és 9 óra között fogyasztja reggelijét, ami rendszerint 

egy csésze tea, egy aprócska darab süteménnyel és némi gyümölccsel.  

Vacsoráját általában este 5 óra körül fogyasztja el. Ez általában erőlevesből, húsból, illetve 

zöldségből és gyümölcsből áll. Számára az erőleves a különösen fontos; ehhez két-három 

fontnyi húst préseltet át, és ebből igen erős húskivonatot főzet. Ebből a többé-kevésbé ízletes 

italból minden alkalommal, lovaglás előtt megiszik egy csészével. Mindezek mellett nagyon 

kedveli a tehén- illetve kecsketejet, különösen frissen fejve.  

Napi rendszerességgel űz valamiféle sportot. Felkelés után a napot gimnasztikával kezdi, majd 

egy kis vívással és sétával folytatja, végül pedig lovaglással zárja napját. Elmondta, hogy 

minden kastélyába szereltetett fel bordásfalat, ugróeszközöket és gyűrűket is. Ezek mellett 

különösen szereti a hegymászós túrákat, az úszást, illetve a kerékpározást. Meglepve érte 

szerkesztőinket is, hogy a császárné nagy szenvedélye, a falkavadászat. Elmesélte nekünk, hogy 

első vadászata 1869-ben, Rómában esett meg. 

Erzsébet császárné ékessége, a gyönyörű haja, melynek elkészítése naponta akár két órát is 

igénybe vehet. A hajmosás még ennél is több idő: ez a művelet általában egész napos. 

Hajápolószerének összetétele titkos maradt még számunkra is.  

Megkérdeztük test- és arcápolási szokásairól is: kiderült, hogy nem szeret sminket használni, 

és gyakran alkalmaz konyhai alapanyagokat. Tavasszal földieperből, olykor, túróból és 

tejfölből készült pakolásokat visz fel az arcára és a nyakára. Ha pedig fáradtnak érzi a bőrét, 

megnedvesített mandulaliszttel dörzsöli át azt. Mivel sok időt tölt a szabadban, a bőre erősen 

igénybe vett, erre pedig elsősorban olajokat, magas zsírtartalmú krémeket követel. Ezeket 

egyaránt használja arc- és testápolásra is. Kiemelte még a testpúderek használatát is, melyek a 

nyári hőségben mindkét nemnek nagy hasznára válik. 

Viszont jobb, ha vigyázunk! Sissi császárné, saját bevallása szerint, sokszor látogatja mindezek 

miatt, az orvosi rendelőt is. Mostanság sokat szenved fejfájástól, gyomorbántalmaktól is.  



Tehát kedves hölgyek, kisasszonyok, amennyire csak a zsebük engedi, itt az ideje megszépülni! 

 

Források:  

• Cultura.hu; Erzsébet királyné, Sisi https://cultura.hu/aktualis/180-eve-szuletett-

erzsebet-kiralyne-sisi/ 

• Töri másképp ( Mokaszin13 ); Sisi császárné titkos szépségpraktikái 

https://torimaskepp.blog.hu/2019/01/22/sisi_csaszarne_titkos_szepsegpraktikai 

• Saját tapasztalataink a bécsi Hofburgban lévő Sissi kiállításról 

• kép forrása: Magyar Nemzeti Levéltár 

https://cultura.hu/aktualis/180-eve-szuletett-erzsebet-kiralyne-sisi/
https://cultura.hu/aktualis/180-eve-szuletett-erzsebet-kiralyne-sisi/
https://blog.hu/user/878453/tab/msg
https://torimaskepp.blog.hu/2019/01/22/sisi_csaszarne_titkos_szepsegpraktikai
https://torimaskepp.blog.hu/2019/01/22/sisi_csaszarne_titkos_szepsegpraktikai

